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EMENTA 

Epistemologia da ciência moderna e pós-moderna. Objetividade e subjetividade: sujeito 
e objeto, sujeito e sujeito. Crise do sujeito e do objeto: novas perspectivas. Abordagens 
metodológicas, planejamento e análise de projetos de pesquisa em Artes Visuais e em 
Cultura Visual 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 OBJETIVOS: 
1. Identificar, analisar e inter-relacionar diferentes conceitos de ciência, paradigmas e 

referenciais teóricos; 
2. Problematizar as relações do sujeito cognoscente com o objeto do conhecimento 

científico; 
3. Identificar, compreender, analisar e interpretar diferentes abordagens de pesquisa, seus 

pressupostos teórico-metodológicos, bem como técnicas instrumentais; 
4. Estabelecer possíveis relações entre objetos de estudo e abordagens metodológicas. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Parte 1. Questões de produção de conhecimento em ciência e em arte: 

• 1. Pensamento científico moderno e contemporâneo. 

• 2. Questões relativas à Teoria da Cultura Visual na produção de conhecimento científico.  

• 3. Relações entre ciência, tecnologia, arte, sociedade e cultura.  
 
Parte 2 - Questões em metodologia de pesquisa: 

• Pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa: diferenças e aproximações 

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

• História oral; 

• Pesquisa etnográfica, pesquisa participante e pesquisa-ação; 

• Pesquisa qualitativa com imagens fixas e em movimento; 

• Pesquisa no campo das poéticas visuais; 
 

Parte 3 – Pesquisa na educação 

• 1. Questões relativas à educação e à cultura visual. 

• 2. Processos e procedimentos investigativos no âmbito do ensino de arte e da educação 
estética em contextos educativos formais e não-formais 
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Parte 4 – Projetos de pesquisa: questões de metodologia 

• 1. Temática 

• 2. Objeto 

• 3. Problema 

• 4. Campo 

• 5. Categorias conceituais 

• 6. Procedimentos investigativos 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
Os conteúdos serão introduzidos por meio de aula expositiva, aberta a questionamentos e 
debates, com desdobramentos em apresentações, por parte dos estudantes, de pontos a serem 
aprofundados dos assuntos em pauta. As aulas serão complementadas com seminários 
apresentados pelos estudantes. 
No decurso dos trabalhos, os estudantes analisarão a metodologia de pesquisa adotada para o 
desenvolvimento de uma dissertação de mestrado com assunto afim ao seu assunto, tendo em 
vista a discussão metodológica de sua pesquisa. 
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Ao final do semestre, os estudantes poderão obter o máximo de 10 pontos, assim distribuídos: 
1. Análise da abordagem metodológica de uma dissertação de mestrado. Trabalho 

individual. 3 pontos 
2. Seminário sobre uma abordagem metodológica. Trabalho em grupo. 

Apresentação e texto escrito: 3 pontos.  
3. Trabalho final. Individual. 4 pontos. 

 
Os estudantes deverão observar o limite máximo de faltas que não acarretem em reprovação, 
bem como deverão estar pontualmente em sala para o início das aulas. Nesse sentido, será 
observada tolerância de 15 minutos para possíveis atrasos. Após esse limite, o estudante deverá 
aguardar para ingressar na sala apenas depois do intervalo, ficando com falta relativamente ao 
primeiro período. 
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