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Conceitos de ciência, teoria e pesquisa. O papel da teoria e da pesquisa no desenvolvimento
da ciência. A inserção da comunicação como área de conhecimento. Seu caráter inter e
transdisciplinar e suas interfaces e complementaridades com ciências afins. As distinções
entre epistemologia, lógica e metodologia. Tipos de raciocínios e os métodos deles
derivados. O método da ciência. O papel dos procedimentos, técnicas e instrumentos na
metodologia. Tipos de métodos e tipos de pesquisa em comunicação. Passos para a
elaboração de projetos de pesquisa para o desenvolvimento da pesquisa. No âmbito da
característica essencial da área de concentração do Programa, esta disciplina desenvolverá o
estudo das relações entre comunicação e produção de conhecimento nas suas dimensões
epistemológicas e metodológicas, em especial no contexto das diversas mídias, entendidas
nas respectivas inserções culturais e ambientes midiáticos.
Em decorrência, essa disciplina apresenta como seus objetivos centrais: 1. situar a
comunicação no território da produção científica contemporânea; 2.delinear as
características epistemológicas da comunicação; 3. discriminar e comparar tendências
metodológicas patrocinadas por aquelas características e a eficiência crítica para a produção
de conhecimento em comunicação. Desses objetivos centrais, decorrem as bases que
fundamentaram estratégias para a elaboração e o desenvolvimento de projetos de pesquisa
que contemplaram interfaces entre linguagens, processos de mediação e interação com a
intervenção de suportes tecnológicos ou não.
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