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EMENTA:
O curso tem dois objetivos básicos:

discutir literatura referente a abordagens prevalentes nas áreas da educação/psicologia;

analisar (a cada semana) relatos de pesquisa ilustrativos dessas várias tendências, com
o objetivo precípuo de

identificar a estrutura metodológica do texto em relação aos seus objetivos;

“dialogar” criticamente com o(s) autor(es) especialmente no que diz respeito a
coerência/consistência entre seus resultados e os procedimentos empregados.
Os relatos de pesquisa indicados para leitura e discussão foram selecionados tendo
como critério, por ordem de importância,

a diversidade de abordagens e procedimentos empregados;

as peculiaridades metodológicas que eles apresentam;

a representatividade entre as diversas vertentes teórico/metodológicas que embasam o
trabalho dos alunos.
Esteve por trás da escolha de cada texto, o interesse potencial dele para a psicologia
da educação, mas esse não foi o critério central.
Haverá dois momentos de avaliação escrita em sala de aula, com consulta.
O conteúdo básico da disciplina está dividido em quatro blocos:

textos teóricos abordando características de abordagens prevalentes em
educação/psicologia e no que consistem suas principais aproximações e divergências;

pesquisas de caráter predominantemente quantitativo;

pesquisas de caráter predominantemente qualitativos

pesquisas metodológicas (cujo objeto é o desenvolvimento/refinamento/teste de
procedimentos metodológicos e/ou instrumentos).
MOREIRA, L. M. Pesquisa educacional, teoria e método: uma discussão circular. (Texto não
publicado. Utilização autorizada pela autora para fins didáticos).
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