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EMENTA 

Epistemologia da ciência moderna e pós-moderna. Objetividade e subjetividade na pesquisa. 

Abordagens metodológicas de pesquisa em Arte e Cultura Visual. Ética na pesquisa científica. 

Normas e aspectos formais em pesquisa.  

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 

1. Cartografar o  panorama  de pesquisa em arte e cultura visual permitindo que mestrandos e 

doutorandos contextualizem seus projetos investigativos em diferentes concepções, abordagens 

e caminhos metodológicos nesse campo. 

2. Problematizar as relações do sujeito cognoscente com o objeto/sujeito do conhecimento 

artístico e científico; 

3. Discutir, analisar e interpretar diferentes abordagens de pesquisa, seus pressupostos teórico-

metodológicos, bem como seus recursos e técnicas instrumentais; 

4. Estabelecer possíveis relações entre objetos de estudo e abordagens metodológicas. 

5. Apresentar questões relativas às pesquisa desenvolvidas nas linhas de pesquisa do PPG em 

Arte e Cultura Visual: a) Imagem, Cultura e Produção de Sentido; b). Poéticas Visuais e 



Processos de Criação; c). Culturas da Imagem e Processos de Mediação.  

6. Levantar questões relativas à ética na pesquisa. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Parte 1. Produção de conhecimento em arte e cultura visual: 

 A produção de conhecimento na contemporaneidade. 

• Processos de indagar 

• Questões relativas à Arte e à Cultura Visual na produção de conhecimento. 

• Relações entre ciência, tecnologia, arte, sociedade, cultura e educação. 

Parte 2 - Questões em metodologia de pesquisa: 

• Pesquisa qualitativa e pós-qualitativa: possibilidades, pluralidades, desafios. 

 Teoria da fundamentada nos dados 

 Pesquisa baseada nas artes e processos artográficos 

  Procedimentos de pesquisa envolvendo texto e imagem, criação e análise; 

 Pesquisa etnográfica e imagens; 

 Processos e procedimentos investigativos em educação. 

Parte 3 – Projetos de pesquisa: questões de metodologia 

•  Compreendendo a construção do projeto de pesquisa 

 Temática 

 Objeto / Problema / Questões 

 Dados e corpus analítico 

 Campo 

 Categorias conceituais e categorias de análise 

 Procedimentos investigativos 

Parte 4 – Ética na pesquisa científica 

• Questões gerais sobre ética na pesquisa 

• A pesquisa em Arte e Cultura Visual: questões éticas. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 



O semestre está organizado em tres blocos: 

• No primeiro bloco, serão abordadas orientações epistemológicas na pesquisa em arte e 

cultura visual. Nesta etapa, as aulas serão expositivas e práticas com exercícios 

cartográficos. 

• No segundo bloco, serão discutidas questões específicas relativas aos projetos de 

pesquisa a serem desenvolvidas pelos mestrandos e doutorandos observando-se as 

especificidades das diferentes linhas do programa. 

• No terceiro bloco os estudantes desenvolverão exercícios de análise de dados coletados 

por outros pesquisadores que permitam compreender escolhas metodológicas e 

maneiras de organização  e interpretação de dados. 

• No quarto bloco os estudantes começaram a repensar suas próprias questões 

metodológicas, elaborando uma apresentação oral que resultará na escrita de um artigo 

que discuta: a) questões relativas à metodologia de pesquisa no âmbito das Artes Visuais 

e da Cultura Visual; b) a conexão  com a linha de pesquisa e c) questões relativas ao  

seu próprio projeto investigativo.(individual) 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Instrumentos de avaliação: 

A primeira nota resultará de exercícios realizados no decorrer da disciplina, observando quatro 

aspectos que reunidos totalizam 10 pontos. 

• Exercício coletivo de construção de uma cartografia da pesquisa qualitativa e pós 

qualitativa que subsidie debates sobre diferentes possibilidades da pesquisa em arte e 

cultura visual; (em grupo). Até 3 pontos 

• Exercício de análise de dados (de uma investigação já concluída) refazendo caminhos 

percorridos e ampliando possibilidade de organização de dados e leituras interpretativas. 

(em dupla) Até 3 pontos. 

• Apresentação oral de aspectos relativos à abordagem metodológica dos projetos de 

pesquisa a serem desenvolvidos. Trabalho individual. Até 2 pontos. 

• Participação nos exercícios e debates em sala de aula. Até 2 pontos. 

A segunda nota resultará da escrita de um trabalho final, abordando questões de metodologia de 

pesquisa. Individual. Para mestrado, entre até 10 pp (incluindo imagens e referências 

bibliográficas); para doutorado, até 15 pp (incluindo imagens e referências bibliográficas). 

Trabalho individual. Até 10 pontos. 

 

Critérios de avaliação: 

1. A) Capacidade de compreensão e problematização das orientações metodológicas da 
dissertação ou tese analisada; B) Uso correto da língua escrita e das normas ABNT na 
produção do texto. 



2. A) Clareza e objetividade na apresentação dos pontos relativos ao projeto de pesquisa; 
B) Uso correto da língua escrita no material visual, quando usado; D) Capacidade de 
problematização das questões tratadas. 

3. A) Capacidade de estruturação e clareza do pensamento para o desenvolvimento da 
temática proposta pelo autor; B) Organização do texto em introdução, tópicos de 
desenvolvimento, e conclusão; C) Uso correto da língua escrita e das normas da ABNT. 

 

Resultados possíveis:  

9 – 10 pontos: A 

7 – 8,9 pontos: B 

5 – 6,9 pontos : C 

0 – 4,9 pontos: Reprovado 
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