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EMENTA 

Epistemologia da ciência pós-moderna e a produção do conhecimento científico. Bases 
conceituais da pesquisa qualitativa e pós-qualitativa. Estudo e revisão de perspectivas 
metodológicas no campo da arte e da cultura visual. Pesquisa com e/ou sobre imagens. 
Subjetividade nômade, rigor científico e a ética na pesquisa.  

 

OBJETIVOS 

- Revisar e realizar o redesenho do projeto de investigação apresentado para a seleção 
do PPGACV; 

- Analisar dissertações e teses desenvolvidas no programa de pós-graduação em Arte e 
Cultura Visual; 

- Construir um mapa de metodologias de pesquisa, estabelecendo relações com 
perspectivas epistemológicas, campos teóricos, métodos e técnicas/procedimentos de 
coleta de dados;  

- Debater sobre as bases conceituais da pesquisa qualitativa e pós-qualitativa. 
- Indagar processos metodológicos e a relação entre pesquisa científica e ética. 

 

CONTÉUDOS 

- Epistemologia da ciência pós-moderna e a produção do conhecimento científico. 
O progresso da ciência, senso comum, e a produção de conhecimento-emancipação. 
Pesquisa, pesquisador e a relação com a subjetividade. 

- Bases conceituais da pesquisa qualitativa e pós-qualitativa. Aproximações 
conceituais e históricas, características e teóricos. 

- Perspectivas metodológicas no campo da arte e da cultura visual. Processos e 
práticas da pesquisa em arte e cultura visual. Pesquisas narrativas, cartográficas, 
etnográficas, baseada nas artes, pesquisas artísticas, grounded theory, e outras. 



 

 

- Pesquisa com e/ou sobre imagens. O uso e o papel das imagens na pesquisa 
científica.  

- Rigor científico e a ética na pesquisa. Questões éticas, rigor e validade científica na 
pesquisa qualitativa. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Está disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas e colaborativas: discussões em 
grupos, construção de um mapa de metodologias de pesquisas, exercícios de  análise de 
dissertações e teses e elaboração de um diário digital de pesquisa. Para a construção do mapa 
de metodologias e do diário digital, faremos uso dos recursos e ferramentas disponibilizados 
na plataforma moodle da UFG. Neste sentido, a disciplina trabalhará com base na metodologia 
de sala de aula invertida permitindo assim o desenvolvimento de atividades a distância. Tal 
metodologia tem como proposta romper com a chamada “sala de aula tradicional” incentivando 
que materiais sejam acessados/estudados/explorados antes da aula presencial. A “inversão” 
promove uma aprendizagem mais colaborativa, redistribuindo os papéis e responsabilidades 
entre professor e aluno. No caso desta disciplina, as atividades realizadas no ambiente digital 
serão potencializadas nas aulas presenciais. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
Durante a disciplina, os estudantes serão avaliados pela participação nas seguintes atividades: 
 

- Construção de um mapa de metodologias de pesquisa (atividade colaborativa que será 
desenvolvida no moodle e na sala de aula);  

- Análise de uma dissertação/tese;  
- Construção do diário digital de pesquisa; 
- Leitura dos textos e participação nos debates em sala de aula; 
- Produção de uma narrativa crítica que discuta e apresente o redesenho metodológico 

do projeto apresentado para a seleção do PPGACV a partir das discussões realizadas 
na disciplina.   
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