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DISCIPLINA OPTATIVA TEMÁTICA DA UNIVERSIDADE 
  
  

Título da Disciplina: Metodologias qualitativas de pesquisa e ação social: processos e desafios 
ético-políticos contemporâneos  

Professor(a) Responsável (somente um): Profa. Dra. Cris Fernández Andrada  

Departamento: Psicologia Social  

Faculdade: FACHS - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde  

E-mail para contato: cris.andrada@gmail.com  

Marcar com um X o número de créditos proposto para a disciplina apresentada (somente uma 
alternativa):   

( x ) 3 créditos (54 horas)  
(   ) 2 créditos (38 horas)  

Modalidade:  ( x ) presencial                              (  ) híbrida                        (   ) online  

No caso de híbrida e online, indicar os recursos necessários: plataforma, materiais 
multimidiáticos, etc  

Marcar com um X o turno de oferecimento da disciplina apresentada (somente uma alternativa):   

Matutino ( x )  
2 créditos: 11h05 às 12h45  
3 créditos: 10h15 às 12h45  

Noturno (   )  
2 créditos: 18h50 às 20h30   
3 créditos: 18h50 às 21h20  

  
EMENTA E OBJETIVOS  
  
Introdução a métodos de pesquisa e ação social em Ciências Sociais. Aspectos históricos, 
filosóficos e ético-políticos do campo de estudo e seus desafios contemporâneos. Características, 
leituras e principais modalidades de metodologias qualitativas. Aspectos constitutivos do trabalho 
de campo qualitativo. A pesquisa qualitativa como processo e como relação social. Estratégias de 
interpretação de fatos e/ou coleta de dados em trabalhos qualitativos, com destaque para as 
contribuições da Psicologia Social e Social do Trabalho.  
  
I - OBJETIVO  
  
Possibilitar ao alunado: a) conhecimentos que orientem a condução de trabalhos baseados em 
metodologias qualitativas; b) subsídios para analisar criticamente o uso de distintas modalidades 
e estratégias relacionadas a metodologias qualitativas; c) compreender o trabalho de campo 
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qualitativo como processo e como relação social; d) conhecer e analisar aspectos constitutivos do 
trabalho de campo qualitativos; e) reconhecer e analisar, preliminarmente, fenômenos e processos 
psicossociais com base em metodologias qualitativas, tendo em vista experiências em equipes 
interdisciplinares de pesquisa e ação social, partindo dos aportes da Psicologia Social e da 
Psicologia Social do Trabalho (junto a coletivos, serviços públicos e movimentos sociais).  
  
II – PROGRAMA   
  
UNIDADE I. O campo das metodologias qualitativas, primeiras aproximações:  
a) aspectos históricos, filosóficos e ético-políticos das metodologias qualitativas;   
b) visadas críticas sobre método em pesquisa e ação social em Ciências Sociais;  
c) o que torna um trabalho de ação e pesquisa qualitativa: características, leituras e modalidades.  
  
UNIDADE II. Modalidades de metodologias qualitativas, com destaque para: a) 
estudos de caso;  
b) pesquisas etnográficas  
c) pesquisas participantes: pesquisa-ação; pesquisa-ação participativa; pesquisa-intervenção  
  
UNIDADE III. O trabalho de campo qualitativo e a pesquisa como processo e relação social a) 
vínculo e negociação pesquisadores - pesquisados/as (problematização da dicotomia)  
b) do “planejado” ao “real”: da coleta de dados à interpretação de fatos  
c) de pesquisador/a a autor/a ou co-autor/a (sobre autoria das ações e pesquisas e o processo de 

escrita)  
  
UNIDADE IV. Estratégias de coleta de dados e/ou interpretação dos fatos:  a) 
descrições etnográficas/diários de campo  
b) depoimentos orais/entrevistas;  
c) análise de documentos  
  
  

  
METODOLOGIA  

• Aulas expositivas dialogadas  
• Atividades de discussão em grupo  
• Apresentação de seminários    
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AVALIAÇÃO  
  
SEMINÁRIOS: trabalho e apresentação em grupo relacionados ao conteúdo das unidades.  
AVALIAÇÃO ESCRITA: avaliação individual composta de questões discursivas. NOTA 
FINAL: média simples das avaliações acima descritas.  
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