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EMENTA 
 
Esta disciplina tem como objetivo acompanhar os trabalhos de pesquisa e de elaboração de dissertações 

de mestrado e teses de doutorado de estudantes cujas pesquisas se apoiam em abordagem 

metodológica própria das Ciências Sociais. Seu conteúdo deverá contemplar tanto discussões teóricas 

como metodológicas das pesquisas em ciências sociais a partir do conjunto de projetos apresentados 

pelos estudantes, com os respectivos desenvolvimentos das pesquisas que estão realizando como 

dissertações ou teses. O curso pretende oferecer indicações de caminhos teórico-metodológicos e 

instrumentos de pesquisa sem ofuscar a orientação substantiva prestada pelos respectivos(as) 

orientadores(as) 

 
O Curso está estruturado em 15 sessões assim distribuídas: 
 
19 março: Apresentação do curso, critérios de funcionamento e de avaliação. Breve apresentação 
das intenções e caminhos de pesquisa com vistas ao redirecionamento da bibliografia do curso. 
Apresentação das intenções e caminhos de pesquisa com vistas ao redirecionamento da 
bibliografia do curso. 

 
26 março: Convidado especial: João Trajano Sento-Sé, “Experiências de Pesquisa”.  
 
9 abril: A construção de um problema de pesquisa. 

. Bourdieu, Pierre. Introdução à uma sociologia reflexiva. In Bourdieu P. O poder simbólico. [Trad. 
Fernando Tomaz, Portugal], 10ª ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007, p.17-58. PDF 
 
16 abril: A construção de um problema de pesquisa. 
. Bourdieu P., Chamboredon J-C, Passeron J-C. Introdução (p.9-22); A construção do objeto (p.45-
71). In Bourdieu P. et al. A profissão do sociólogo.  Petrópolis: Vozes, 2002 (3ª ed.). PDF 

 
23 abril:  A construção de um problema de pesquisa.  

. Strathern, Marilyn. Fora de contexto: as ficções persuasivas da antropologia (cap.5). In Strathern 
M. O Efeito Etnográfico e outros ensaios. São Paulo: CosacNaify, 2014. PDF 
https://issuu.com/cosac_naify/docs/efeito_etnografico_o   

 
30 abril: Conjunção de métodos: quali e quanti 

. Ferrand, Michèle. Para uma leitura simultânea do qualitativo e do quantitativo: o exemplo de 
‘contar sua vida’. Caderno CRH 30/31, 1999, p. 339-361. PDF 
https://portalseer.ufba.br/index.php/crh/issue/view/1385/showToc  

https://issuu.com/cosac_naify/docs/efeito_etnografico_o
https://portalseer.ufba.br/index.php/crh/issue/view/1385/showToc


Experiência de pesquisa: Novas Classes Médias: Helena e Clarice 

Filme Família Braz. Vários trechos do filme no Youtube. Atividade assíncrona. 

 

7 maio: Entrevista compreensiva.  

. Kaufmann, Jean-Claude. Apresentação, Introdução e Cap. I. In Kaufmann J-C. A entrevista 
compreensiva. Um guia para pesquisa de campo. Rio de Janeiro: Vozes, 2013, p.7-116. PDF 
 
14 maio: Entrevista compreensiva.  

. Kaufmann, Jean-Claude. Caps II e III. In Kaufmann J-C. A entrevista compreensiva. Um guia para 
pesquisa de campo. Rio de Janeiro: Vozes, 2013, p.7-116. PDF 
 

21 maio: Sobre história de vida  

. Debert, Guita. Problemas relativos à utilização da história de vida e história oral. In: Cardoso, R. 
(org.) A Aventura Antropológica. SP: Paz e Terra, p. 141-156, 1988. PDF 

. Kofes, Suely. Experiências sociais: interpretações individuais: histórias de vida, suas 
possibilidades e limites. Cadernos Pagu (3), p. 117-141, 1994. 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/issue/view/187/showToc  
 
28 maio: Sobre história oral 

. Alberti, Verena. O lugar da história oral: o fascínio do vivido e as possibilidades de pesquisa. In: 
Alberti V. Ouvir e contar. Textos em história oral. RJ: FGV, 2004, p. 13-31. PDF 
 

4 junho: Sobre Antropologia Visual. Experiências de pesquisa, Clarice Peixoto. 

 

11 junho.  
. Becker, Howard. Truques (cap.1) e Representações (cap. 2). In Becker H. Segredos e truques da           
pesquisa. Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 17-95. PDF 

 
18 junho: convidado especial 
 
25 junho: convidado especial 
 
 
Filmes: 

Sociologia é um esporte de combate 

Bebela e a Revolução gaúcha de 1923 ou Roberto DaMatta e seus... 

Família Braz 

 

Bibliografia suplementar 

- Becker, Howard. Segredos e truques da pesquisa. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 

____. Métodos de pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo: Hucitec, 1993. 

- Cardoso, Roberto de O. O trabalho do antropólogo. São Paulo : Enusp, 1998. 

- MacDougall, David. Novos princípios da antropologia visual. Cadernos de Antropologia e Imagem, 
n. 21, 2005, p.19-31. PDF 

- Peixoto, Clarice. Caleidoscópio de imagens: o uso do vídeo e sua contribuição à análise das 
relações sociais. In Feldman-Bianco B. e Moreira Leite M. Desafios da Imagem: fotografia, 
iconografia e vídeo nas ciências sociais. SP: Papirus, 2001 (2ª ed). PDF 
https://www.inarra.com.br/artigos  
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