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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO 

 

 

Plano de ensino 
Disciplina: Pesquisa em Educação (2020) 
Carga Horária (teórica): 64 horas (04 créditos). 
Responsável: Prof.  Drª Michele Silva Sacardo 
 

Ementa: Estudos sobre a possiblidade do conhecimento da realidade, com ênfase na 
investigação da relação matéria/consciência nas abordagens e nos fundamentos 
epistemológicos e metodológicos da pesquisa em Educação. Balanços críticos da 
pesquisa em Educação no Brasil. Os projetos de pesquisa e seus fundamentos lógicos e 
elementos constitutivos.  

OBJETIVOS 

O objetivo central é fornecer elementos para a elaboração ou aprimoramento dos 
projetos de pesquisa dos estudantes, através de uma caracterização, em linhas gerais, 
dos enfoques teórico-metodológicos da pesquisa em educação.  

Objetivos específicos: 

Ø Instrumentalizar os estudantes, em nível de mestrado, para o 
desenvolvimento de suas pesquisas pautando-se por critérios de 
qualidade e rigor na Pesquisa em Educação, preconizados na literatura 
da área; 

Ø Recuperar os fundamentos filosóficos das principais abordagens 
metodológicas predominantes no debate contemporâneo da pesquisa 
educacional; 

Ø Examinar os fundamentos epistemológicos, gnosiológicos e ontológicos 
dessas abordagens; 

Ø Dialogar sobre as necessidades da produção da pesquisa científica, 
abordando a relação lógica entre pergunta (problema) e resposta 
(processo científico), entre os métodos, teorias e pressupostos 
epistemológicos e a articulação entre o método de pesquisa e o método 
de exposição; 

Ø Definir critérios e indicadores de qualidade da pesquisa em educação; 
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Ø Subsidiar os pesquisadores na fundamentação epistemológica de seus 
projetos 

PROGRAMA/CONTEÚDO 

O conteúdo da disciplina será desenvolvido a partir de 3 momentos (síncrese, análise e 
síntese) articulados e estruturados da seguinte forma: 

SÍNCRESE: Introdução – problematizar sobre o significado e o desafio de produzir 
pesquisa em educação hoje, a partir de seus fundamentos lógicos, das diferentes 
perspectivas teórico-metodológicas e do balanço crítico da pesquisa em educação no 
Brasil. 

ANÁLISE: 
 
1 - A origem do conhecimento. 
1.1 - Para conhecer a ciência; A estrutura e as características do pensamento mítico, 

filosófico e científico; A essência do conhecimento (Idealismo e Materialismo); 
 

2 - Fundamentos lógicos da pesquisa científica; 
2.1  O mundo da necessidade, o problema, as questões e a pergunta. 
2.2 – A elaboração de respostas. 
 
3 - Pesquisa em Educação e os pressupostos políticos, teóricos e filosóficos;  
3.1 - A Construção do Objeto na pesquisa educacional; 
3.2 - Pesquisa em Educação e o debate político-epistemológico contemporâneo – 

Conflitos modernidade x pós-modernidade 
 
 

 
SÍNTESE: Problematizar sobre os limites e possibilidades para elevar o grau de 
qualificação de um projeto de pesquisa em educação.  
 

METODOLOGIA:  

A disciplina será desenvolvida a partir de aulas expositivas e discussão de 
questões pertinentes à pesquisa em educação e temas levantados a partir da leitura de 
textos teóricos. Além disso, haverá apresentação de Seminário sobre as Teorias do 
conhecimento, como também a identificação dos elementos constituintes de uma 
dissertação ou tese escolhida pelos alunos com o auxílio do orientador. 

 Avaliação 

1) Relalórios – vídeos aulas. Valor: 2,0 
2) Apresentação do Seminário – A pesquisa em educação e o debate político-

epistemológico contemporâneo – com o auxilio da professora da disciplinas 
os/as alunos/as, em grupos (6 ou 7), se dividirão em dois grandes grupos; se 
organizarão para apresentação e debate dos seguintes elementos: histórico 
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da abordagem; obra clássica; síntese crítica ao enfoque; réplica / defesa 
do enfoque e panorama do enfoque na pesquisa e na educação.  
Valor 5,0 
 

2.1- Critérios para a avaliação do Seminário: 

Critérios Nota 
máxima 

Apresentar a estrutura e organização do 
texto/Seminário, com introdução/objetivo 
central, desenvolvimento e considerações 
finais 

1,0 

Ser fiel ao debate teórico/conceitual dos 
autores indicados – ponderar seus avanços e 
limites.  

1,0 

Fazer uso dos principais autores indicados 1,0 

Fazer uso da linguagem padrão  0,5 

Utilizar normas de organização do trabalho 
científico da ABNT 

0,5 

Envolvimento com o tema do Seminário 1,0 

 

3) Os/as alunos deverão escolher em conjunto com seu orientador uma 
dissertação ou tese para apresentação e discussão em momento específico na 
disciplina. Nessa apresentação os alunos deverão identificar os elementos 
constituintes da dissertação ou tese escolhida. Essa tese ou dissertação deve ser 
considerada exemplar, em se tratando de critérios de rigor científico no campo 
educacional, pelo estudante e pelo seu orientador. Valor 3,0. 

Nota final – Soma das notas. 

Conforme Regulamento do Programa de Pós-Graduação UFG-CAJ Regional Jataí, Art. 
34 “O rendimento acadêmico do estudante em cada disciplina deverá ser avaliado pelos 
meios previstos na sua programação acadêmica e expressos mediante os seguintes 
conceitos”:  

Conceito Significado Equivalência 
numérica 

A Muito Bom, aprovado, com direito a De 9,0 a 10,0 
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crédito 

B Bom, aprovado, com direito a crédito De 8,0 a 8,9 

C Regular, aprovado, com direito a 
crédito 

De 7,0 a 7,9 

D Insuficiente, reprovado, sem direito a 
crédito 

Menor que 7,0 

§ 1º Será reprovado o estudante que não atingir oitenta e cinco por cento (85%) 
da frequência na disciplina ou atividade, sendo registrado no histórico acadêmico sob a 
designação “RF”. 

 

CRONOGRAMA E CONTEÚDOS 

 Data Conteúdo 
 

1 

18/08 
Propor repor 
duas aulas 
na sexta à 
tarde. 

Apresentação da disciplina 
 
 
 

 
Apresentação do programa 
PPGE/CAJ/UFG 
Apresentação da proposta da 
disciplina de pesquisa em 
Educação. 
Indicação das leituras iniciais. 
Elementos introdutórios do 
trabalho de pesquisa na pós-
graduação. 
- Organizar Seminário 

2  21/08 

- A origem do conhecimento (ANDERY, 
2007; BAZARIAN, 1994); 
- A estrutura e as características do 
pensamento mítico, filosófico e científico; 
- A essência do conhecimento (Idealismo 
e Materialismo); (BAZARIAN, 1994); 

 

  
- O conhecimento (científico) 
em debate  
 
 

3  25/08 

SÁNCHEZ GAMBOA, S. Projetos de 
pesquisa, fundamentos lógicos: a dialética 
entre perguntas e respostas (2013): 
Introdução e Cap. 1 A Necessidade 
histórica do conhecimento científico: a 
importância da lógica e do método 
geométrico. 
 

- Os fundamentos lógicos da 
pesquisa; 

4 01/09 

Cap.2 - A construção das perguntas. 
Capítulo 3 – elaboração das respostas 
 
 

- Os fundamentos lógicos da 
pesquisa;  
 
 

5 04/09 
Estudos dirigidos – Preparação para os 
seminários - Sessão de dúvidas 
 

 
Reposição  
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6 08/09 

Cap. A Construção do Objeto na pesquisa 
educacional p. 125-140. In: SANCHEZ 
GAMBOA, Silvio. Pesquisa em 
Educação: métodos e Epistemologias 
(2007); 
 
- Artigo: GALLO, Sílvio. Pesquisa em 
Educação: o debate modernidade e pós-
modernidade (2008); 
 

Pesquisa em Educação marcada 
pelos pressupostos políticos, 
teórico-filosóficos. 
 

7 11/09 
Estudos dirigidos – Preparação para o 
seminário - Sessão de dúvidas. 

 
- Reposição 

8 15/09 

 
- Aula Youtube – José Paulo 
Netto Modernidade e Pós-
Modernidade  
 

 

- Entregar relatório na semana 
do dia 13/10 
 
 

9 22/09 

SEMINÁRIO: Agenda Pós-moderna e 
os “giros linguísticos” 
 
- Circunstâncias históricas nas quais 
emerge a chamada “agenda pós- 
moderna”.  
 
- As principais teses (político-filosóficas) 
do pós-modernismo. 
 
-  A agenda pós-moderna na educação e 
na pesquisa em educação. 
 
- Pressupostos teóricos das “teorias pós-
críticas” em educação; 
 
- A presença hegemônica das “teorias 
pós-críticas” na retórica educacional 
contemporânea.  
 
- O impacto da “agenda pós-moderna na 
área educacional. 
 

 

1- Condicionantes históricos:  
Ideários científicos e 
pedagógicos contemporâneos e 
seus condicionantes históricos 
(vínculos com a ideologia 
neoliberal)   
 
2 - O que a agenda pós-moderna 
apresenta: 
 
a) Gênese dos “giros 
linguísticos”; conexão com o 
grau de desenvolvimento das 
forças produtivas e das relações 
de produção no capitalismo; 
 
b) Pressupostos filosóficos – 
traços gerais em seus aspectos 
ontológicos, gnosiológicos; 
Matéria e consciência; critério 
de verdade;  
 
c) Expressões dos “giros 
linguísticos” na Educação 
brasileira 
  
3 – A agenda pós-moderna na 
pesquisa em Educação; 

 

10 25/09 

Aula - Youtube – José Paulo Netto 
- Introdução ao Método em Marx 

(primeira e segunda parte) 
 

Entregar relatório 

11 29/09 CONTINUAÇÃO DO 
SEMINÁRIO 1  
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12 02/10 Estudos dirigidos – Preparação para o 
seminário - Sessão de dúvidas  

 
13 
 

06/10 

SEMINÁRIO:  

Filosofia marxista e a pesquisa em 
educação. 

 

- As principais teses (político-filosóficas) 
do materialismo histórico-dialético 
 
- O método dialético em Marx e a 
reflexão filosófica sobre o trabalho 
científico e educativo.  

 - As contribuições da teoria social de 
Marx para a “Batalha das Ideias” na 
educação contemporânea.  

 
 
 
 

 

1- Condicionantes históricos:  

A Gênese do problema 
investigativo de Marx;  

 
2 - O que a Materialismo 
histórico-dialético apresenta: 
 
a) Pressupostos filosóficos – 
traços gerais em seus aspectos 
ontológicos, gnosiológicos; 
Matéria e consciência; critério 
de verdade;  
 
b) A categoria da totalidade e 
teoria marxista da alienação e 
suas contribuições para a 
reflexão filosófica sobre a 
educação escolar e a pesquisa 
educacional; 
 
c) O método em Marx; 
 
3- O materialismo histórico-
dialético na educação e na 
pesquisa em educação. 
 

14 
 13/10 CONTINUAÇÃO SEMINÁRIO 2    

15 

Entregar 
até dia 
16/10 

enviar por 
email; 

 Avaliações finais 
 
Apresentação de Dissertação ou tese 
(preferência na Educação) escolhida pelos 
alunos em comum acordo com o 
orientador 

- Entregar relatório das vídeo-
aulas; 
 
- Entregar roteiro respondido de 
identificação dos elementos 
lógicos constituintes de teses e 
dissertações” 

16 

Entregar 
até dia 
16/10 

enviar por 
email; 

 Avaliações finais 
 
Apresentação de Dissertação ou tese 
(preferência na Educação) escolhida pelos 
alunos em comum acordo com o 
orientador 

- Entregar relatório das vídeo-
aulas; 
 
- Entregar roteiro respondido de 
identificação dos elementos 
lógicos constituintes de teses e 
dissertações” 
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Observação: O cronograma da disciplina prevê aulas às terças feira das 14:00h às 
18:00h, tendo em vista que algumas aulas poderão ser adiadas ou remarcadas em função 
de atividades do PPGE.  
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