
 
 
Título: Metodologia da Pesquisa em Estudos Literários.  
Ementa: 
Apresentação dos conceitos inerentes à metodologia científica, sua natureza e tipos. A 
delimitação temática e a estrutura da pesquisa; mapeamento de problemas, hipótese, 
objeto, corpus e objetivos. Revisão bibliográfica e organização do marco teórico. Os 
Estudos Literários perante o conceito Investigação, desenvolvimento e inovação (I + D 
+ i). A crise da literatura e a aplicabilidade das pesquisas literárias. 

 

Docente: Antón Corbacho QUINTELA  
Área de concentração: Estudos Literários 
Linha de pesquisa: (do docente) L.P. 3  
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PROGRAMA 
I – OBJETIVOS: 

Almeja-se que os acadêmicos possam, ao final da disciplina, 

• saber usar instrumentos de análise e de interpretação dos fenômenos literários e 
dos fenômenos culturais. 

• entender o sentido dos estudos literários e a relação entre (a) capital cultural, (b) 
capital simbólico e social, (c) capital afetivo e (d) dedicação profissional ao 
estudo dos elementos canonizados da literatura, universal ou nacional. 

• enunciar hipóteses com embasamento científico e estruturar a sua dissertação 
vinculando a hipótese com o marco teórico. 

• delimitar o corpus e o objeto de estudo. 

• orientar os seus estudos literários para a aplicabilidade e a transferência. 

II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

• O conceito de hipótese e a formulação de hipóteses. 

• O método e a definição do objeto de pesquisa. 

• A legitimação e as hierarquias no campo de literatura e nos estudos literários. 
Os debates sobre a crise metodológica. 

• A compreensão, no estruturalismo dinâmico, da literatura como um sistema. 

• O conceito de repertório na Teoria dos Polissistemas, de Itamar Even-Zohar, e 
os conceitos campo literário e habitus na produção acadêmica de Pierre 
Bourdieu. 

 



• O repertório dos manuais de metodologia da pesquisa. 

III – METODOLOGIA: 

Cada sessão de aula é composta de uma parte teórica e de uma parte prática. Na 
primeira, por um lado, são expostos conceitos úteis para a compreensão da metodologia 
do trabalho científico nos Estudos Literários. Por outro, é apresentado e comentado o 
corpus das publicações canonizadas que tiveram o seu foco em métodos e em técnicas 
para o desenvolvimento de trabalhos de investigação na academia. Na parte prática, 
desenvolvem-se seminários a partir da resenhas críticas elaboradas pelos alunos sobre 
esse corpus. 

IV – AVALIAÇÃO: 

A avaliação da matéria será qualitativa e basear-se-á (a) na elaboração de uma resenha 
crítica de um manual sobre o trabalho científico orientado ao âmbito universitário e (b) 
na apresentação dessa resenha em um seminário conclusivo da disciplina. 
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