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Há, contudo, pelo menos duas outras histórias da sociologia 
que precisam ser contadas, o que deve ocorrer 
simultaneamente com a história das idéias. Uma delas é a 
história da prática da sociologia, dos métodos de pesquisa e 
das pesquisas realizadas, porque não se deve tomar como 
óbvio que as idéias foram as forças motrizes ou a principal 
realização de qualquer escola sociológica. De um 
determinado ponto de vista, que defendo com firmeza, a 
história da sociologia não é a história da grande teoria, mas a 
dos grandes trabalhos de pesquisa, dos grandes estudos 
sobre a sociedade. A terceira história da sociologia é a das 
instituições e organizações, dos locais onde o trabalho 
sociológico foi realizado, porque nenhuma idéia existe por si 
mesma, em um vácuo; as idéias só existem porque são 
levadas adiante por pessoas que trabalham em organizações 
que perpetuam essas idéias e as mantêm vivas.  (BECKER, 
HOWARD, Conferência em 24 de abril de 1990, durante sua 
última visita ao Brasil).  

 

 

Obs: Esta  disciplina  se aproxima  muito  mais   de  uma  epistemologia  II, conforme  foi 

demandada  pelos  alunos  de   epistemologia  do semestre  de  2015/1,  portanto,  será  menos  

sobre  técnicas  de  pesquisa, ou  análise  de  projetos. Para este último fim, existem  outras  

disciplinas  de métodos  neste  programa.  

 

I. EMENTA 

A construção do objeto de estudo e a crítica metodológica em nível de doutoramento. A 

busca da realidade através da investigação científica. Análises qualitativas e quantitativas, 

com enfoque em novas metodologias.  

 

 

II.  Objetivos: 

1.  Reconhecer os conceitos e as epistemologias da pesquisa em sociologia: suas 

questões teóricas conceituais, as tensões no interior da disciplina, a solução de problemas 

metodológicos, seus dilemas e seus processos;  
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2. Identificar por que persistem  as  matrizes  disciplinares,   analisar  suas  relações  com 

as  tradições, os estilos, as carreiras, a formação, os  fluxos de  expansão dos  problemas  

empíricos e teóricos, a crise de confiança em nossos saberes, a vinculação com o  próprio 

processo de  fazer a  tese e/ou a dissertação; 

3. Observar e apreender como se produzem as rupturas epistemológicas modernas e  

pós-modernas  -   As  novas  teorias  e  os  seus  desafios  são  parte do   diálogo  necessário   

a  construção de soluções  para  os problemas da  ciência  e  da  sociedade  contemporânea e 

envolvem  níveis  epistêmicos,éticos e  políticos; 

4. Compreender como produzir suas balizas, seus rizomas e suas fundamentações 

epistemológicas/metodológicas, disponíveis frente aos problemas específicos da sua 

pesquisa; 

 

 

III. Dinâmica das aulas, do processo do curso   e das  avaliações 

 

Os textos serão analisados à luz das experiências de pesquisa, das preocupações 

epistemológicas, teórico - metodológicas e das técnicas implicadas em um dado 

referencial teórico.  Assim, o esforço deverá ser em direção a compreensão dos princípios 

conceituais e metodológicos visando o oficio de produzir conhecimento, seu contexto, a 

teoria, a  meta  teoria  e  o empírico.  Níveis  a  considerar: 1. Questões do conhecimento; 

2. Ciência e quais  crises?; 3. Pressupostos compartilhados; 4. Patrimônio disciplinar 

(multi, inter, transdisciplinar); 5. Critérios de verdade; 6. O alcance  dos  conceitos para 

os processos de  aproximação empírica e direitos sociais; 7. Os problemas metodológicos; 

8. Os valores como espaço de  percepção.  O pós-graduando  e  a  pós  graduanda deverão 

acompanhar o processo de desenvolvimento do curso, não apenas cumprindo o calendário 

de leitura proposto neste plano, e que será indicado aula a aula, mas também como 

participante ativo nas aulas e confeccionando os exercícios propostos, condição esta, 

indispensável para o desenvolvimento do processo de aprendizagem e do seguimento da 

construção do seu próprio processo de pesquisa com vistas a dissertação/tese. As aulas 

serão desenvolvidas tanto pela professora, como por meio de participações dos alunos/as 

em sala de  aula  e de exercícios realizados  em casa. 6  

****Em algumas aulas predeterminadas, discentes  deverão preparar   pontos  do texto  e  

propor  um exercício reflexivo  de  cunho metodológico para  os  colegas.  Todos deverão 

fazer  o exercício pelo menos  uma  vez. Em cada aula  serão  reservados   40 minutos  

para   discussões  de  interesse  particular  aos  projetos 

 

 

IV. Avaliação:  

2. Presença, participação e engajamento nas  aulas; 

3. Leitura e confecção dos exercícios de avaliação e reflexão; 

4. Apresentação de sínteses orais correspondentes a estrutura de alguns  textos: tema, 

objetivos, metodologia, problemas,  conceitos utilizados  e aprendizado metodológico.  

 Critérios: Apresentação, problematização, conexões com as questões do que cada um já 

conhece. Todos deverão falar.  Aos  ouvintes  cabe ler   e   construir  reflexões interativas.  

5. A cada  final de  unidade  todos deverão apresentar  as  sínteses  das   questões   

focando aspectos metodológicos extraídos  da  reflexão  produzida  a  partir dos   textos.  

Estas  são  apresentações  parciais  do trabalho  individual  a ser   elaborado  no final da  

disciplina.  As sínteses  podem ser  trabalhadas  em grupos  de    3  ou  4     apresentadas 

em aula  e  entregues  à avaliação.  O trabalho final  é  individual.   
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Programa  

I. A investigação qualitativa como movimento reformista do início dos anos  70, como 

um terreno  ou arena  para  a  critica científica social. Ciência e metodologias: controvérsias, 

possibilidades e desconstruções necessárias. Sociologia ou teoria Social? Tensões e 

competências. Como resolver as questões teóricas e de ordem conceitual de nosso interesse? 

 

Aula 1 -  Introdução: Uma  conversa  sobre  conceitos -  primeiro dia  

Aula 2   e  3 –  
. LINCOLN Yvonna S.; GUBA, Egon G. .  Controvérsias paradigmáticas, contradições e  

confluências  emergentes.   In:  DENZIN, Norman K. ; LINCOLN, Yvonna S.. O 

Planejamento da  Pesquisa  Qualitativa: teorias e abordagens. 2
a
 edição.  São Paulo: Artmed; 

Bookman, 2006. p. 169 -192.  

.SCHWANDT, Thomas A.. Três posturas epistemológicas  para a investigação qualitativa; 

interpretativismo, hermenêutica e  construcionismo social.  In: DENZIN, Norman K.; 

LINCOLN, Yvonna S.. O Planejamento da  Pesquisa  Qualitativa: teorias e abordagens. 2
a
 

edição.  São Paulo: Artmed; Bookman, 2006. p. 193 -  217. 

.PIRES, Álvaro P. Sobre algumas questões epistemológicas de uma metodologia geral para as 

ciências sociais. In: VVAA. A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e 

metodológicos. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 43- 94 

.LUFT, Eduardo. O problemas da transdisciplinaridade: Ciência e filosofia hoje. In: VVAA.  

(Org.). Interdisciplinaridade teoria e prática. Florianópolis: UFSC, 2014. p.15-32. Vol.II. 

Complementar: 

Exemplos com questões metodológicas  práticas: Metodología de la Investigación. 

SAMPIERI,  Roberto Hernández;  COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, Pilar Baptista 

Lucio. McGraw-Hill. México:  Interamericana. México.  

Disponível em: http://www.terras.edu.ar/aula/tecnicatura/15/biblio/SAMPIERI-

HERNANDEZ-R-Cap-1-El-proceso-de-investigacion.pdf. Acesso em: Jul 2015.  

 

Primeira  estrutura  da  avaliação:   Sistematizar  as  principais  questões  

metodológicas  

 

II.  Questões epistemológicas e metodológicas para  as  ciências  sociais  e   sociologia 

(considerar a relação estrutura  e ação,  ator  e agente, sujeito  e sociedade, matrizes 

disciplinares, competências, questões de ordem conceitual e empírica, pressupostos 

compartilhados, relação entre  pragmatismo e teorias,  o que os  conceitos  arrastam  ou 

deslocam das  outras teorias).  

Aula 4, 5  e 6 - Da  estrutura  para  as  interações (interdependência, teoria da estruturação, 

hábitos e  campo). Reformulações possíveis  e  questões  para  a  metodologia. 

.CORCUFF, Philippe.  De las estruturas  sociales a las interaciones. In: ______. Las  Nuevas 

Sociologias: principales corrientes y debates, 1980 -2010. Buenos Aires: Siglo Veintiuno. 

p.35-66. 

.ELIAS, Norbert.  A sociedade dos indivíduos. SCHROTER, Michael (org.). Rio de Janeiro; 

Jorge Zahar  editor, 1987. p. 7 – 60; 102 -125. 

.WACQUANT, Loic. Hacia uma praxeologia social: La estrutura y La lógica de La 

sociologia de Bourdieu. In: BOURDIEU, Pierre; WACQUANT, Loic. Una Invitación a La 

.Sociologia reflexiva. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2012. p.21-90. Disponível em: 

http://www.bsolot.info/wp-content/uploads/2011/02/Bourdieu_Pierre_y_Wacquant_Loic-

Una_invitacion_a_la_sociologia_reflexiva.pdf. Acesso em: 30  de jul de 2015.  

http://www.terras.edu.ar/aula/tecnicatura/15/biblio/SAMPIERI-HERNANDEZ-R-Cap-1-El-proceso-de-investigacion.pdf
http://www.terras.edu.ar/aula/tecnicatura/15/biblio/SAMPIERI-HERNANDEZ-R-Cap-1-El-proceso-de-investigacion.pdf
http://www.bsolot.info/wp-content/uploads/2011/02/Bourdieu_Pierre_y_Wacquant_Loic-Una_invitacion_a_la_sociologia_reflexiva.pdf
http://www.bsolot.info/wp-content/uploads/2011/02/Bourdieu_Pierre_y_Wacquant_Loic-Una_invitacion_a_la_sociologia_reflexiva.pdf
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._____.  El oficio  de científico, Ciencia de la ciencia y reflexividad. Curso del College de 

France 2000-2001. (Traducción de Joaquín Jordé). Barcelona:  EDITORIAL ANAGRAMA, 

2001.p. 212.  

.GIDDENS, Anthony. As novas regras do método sociológico. Lisboa: Gradiva, 1996. p. 

111-187. Disponível  em: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B2fYI0opdjTIWFYtNVVZQTc4eUU&usp=sharing

%3E.  Acesso em: 20  ago 2015. (ver lista  inédita  com 160 obras).  

.______.Dualidade  da  Estrutura: Agencia  e  Estrutura. Portugal: Oleiras, 2000. Disponível 

em: 

file:///E:/Topicos%20%20%20Avan%C3%A7ados%20p%C3%B3s%20mestrado%20e%20%

20dou/GIDDENS,%20Anthony.%20Dualidade%20da%20Estrutura.pdf. >. Acesso  em: 17 

jul 2015 

Aula 7,  8 e 9 -  Da interação  as  estruturas  sociais: construtivismo  fenomenológico, 

etnometodologia, do micro ao macro,  teoria do  ator em rede: fronteiras  e  possibilidades. 

.CORCUFF, Philippe.  De las interacciones a las estructuras sociales.  In: ______. Las 

Nuevas Sociologias: principales corrientes y debates, 1980 - 2010.   Buenos Aires: Siglo 

Veintiuno, 2013.p.67-86. 

.BECKER, Howard.  A escola de Chicago. Conferência, Rio de Janeiro, Mana,  vol.2 no.2, p. 

177-188, out, 1996. Disponível  em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

93131996000200008&script=sci_arttext. Acesso em:   20 jul  2015.  

.SIMMEL, G. Sociologia. Coleção Grandes Cientistas Sociais. São Paulo: Editora Ática, 

1983. 

.______. As grandes cidades e a vida do espírito. Mana, Rio de Janeiro, v. 11, n. 2. p. 577-

591, out. 2005. 

. _______. Le problème de la Sociologie. Revue de Métaphysique et de Morale, t. II, p. 497-

504, 1894. Disponível em: <http://www.ac-nancy-

metz.fr/enseign/philo/textesph/Simmel_Probleme_de_la_ sociologie.pdf>. Acesso em: 10 

ago. 2015. 

.CAILLÉ, Alain. Teoria de la acción  y de  sujeto.  In: Teoría anti-utilitarista de La acción. 

Fragmentación de uma sociologia general. Buenos Aires: WALDHUTER, editores, 2010. P. 

85 – 94.  

.GOFFMAN, Erving. (1959), The presentation of self in everyday life.Nova York, 

Doubleday, Anchor Books [trad. bras.: A representação do eu na vida cotidiana, Petrópolis, 

Vozes, 1975. 

.VISVANATHAN, Shiv. Entre  a  cosmologia   e o sistema:  a heurística  de um imaginário  

dissidente. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (orga). Semear outras  soluções: os caminhos 

da  biodiversidade  e  dos  conhecimentos  rivais. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2005.  

p.167-216.  

.SANTOS, Laymet Garcia de. Quando  o  conhecimento tecnocientifico se torna  predação 

hight – tech: recursos  genéticos e conhecimento  tradicional no Brasil. In: SANTOS, 

Boaventura de Souza. Semear Outras Soluções: Os caminhos da biodiversidade e dos  

conhecimentos rivais. Rio  de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p.127-165. 

.LATOUR, Bruno.  Nous n’avons jamais été modernes. Paris: La Découverte, 1997. 

 

Segunda  estrutura  da  Avaliação: Quais  lições metodológicas  podemos  extrair? 

 

 

III.  Trabalho da teoria sociológica X teoria social: Crises, identidades, valores, 

desnaturalizações  de  sujeitos.  

https://drive.google.com/folderview?id=0B2fYI0opdjTIWFYtNVVZQTc4eUU&usp=sharing%3E
https://drive.google.com/folderview?id=0B2fYI0opdjTIWFYtNVVZQTc4eUU&usp=sharing%3E
../../Topicos%20%20%20AvanÃ§ados%20pÃ³s%20mestrado%20e%20%20dou/GIDDENS,%20Anthony.%20Dualidade%20da%20Estrutura.pdf
../../Topicos%20%20%20AvanÃ§ados%20pÃ³s%20mestrado%20e%20%20dou/GIDDENS,%20Anthony.%20Dualidade%20da%20Estrutura.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-93131996000200008&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-93131996000200008&script=sci_arttext
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/philo/textesph/Simmel_Probleme_de_la_%20sociologie.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/philo/textesph/Simmel_Probleme_de_la_%20sociologie.pdf
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Aula 10 e 11 - A oposição  clássica  entre  individuo     e  sociedade, natureza  e  cultura,  

holismo  e  individualismo metodológico, objetivismo, subjetivismo.  Olhar  questões 

conceituais, desafios  metodológicos  para  a relação  com os  “objetos” e  suas consequências  

à   formação  do pensamento  e  da  pesquisa.  

.CAILLÉ,Alain. Individualismo y holismo metodológicos ? Mas Allá de La controvérsia? In: 

Teoría anti-utilitarista de La acción. Fragmentación de uma sociologia general. Buenos 

Aires: WALDHUTER, editores, 2010. p. 197 -211. 

.ADAN, Carme. Feminismo y conocimiento: de la experiência de las  mujeres al Cíborg. 

Galícia: Spiralia ensaio, 2006. p. 223 - 314. 

.LONGINO, Helen E..  Epistemologia feminista. In:  Compêndio de Epistemologia GRECO, 

John; SOSA, Ernesto. (orgs), São Paulo: Edições Loyola, 2008. p.505-545. 

. GERGEN, Kenneth. A Critica Feminista  da Ciência e  o Desafio  da Epistemologia Social. 

In: GERGEN, Mary MacCanney (Ed.). O Pensamento Feminista e a Estrutura do 

Conhecimento. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos; Brasília: Edunb, 1993. p. 48- 69. 

.HASLANGER, Sally. El feminismo  en la metafísica: Gestionando lo natural. In: FRICKER, 

Miranda; HORNSBY, Jennifer. Feminismos Y filosofia. Barcelona: IDEA BOOKS, S.A, 

2001. p.121 -140. 

****Estes  textos  serão lidos  e  apresentados  por  grupos com  resumos  contendo  os  

principais pontos.  

 

III  estrutura  da  avaliação – sínteses  metodológicas 

 

IV. Teorias Descoloniais  e feministas: sujeitos, identidades,    (pós- estruturalistas).  

Aula 12, 13 

. HALL, Stuart.  Marcos para os estudos culturais estudos culturais dois paradigmas   e  

Significação, representação, ideologia Althusser e os debates pós estruturalistas.  In: SOVIK 

Liv (Org).   Da Diáspora identidades  e  mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG, 

Brasília: Representação da  UNESCO, 2003. (parte II).  

.LANGTON, Era. El feminismo en la epistemologia: exclusión y objetualización. In: 

FRICKER, Miranda; HORNSBY, Jennifer. Feminismos Y filosofia. Barcelona:IDEA 

BOOKS, S.A, 2001. p. 141-159. 

.FRICKER, Miranda. El feminismo en la  epistemologia: Pluralismo sin postmodernismo. In: 

FRICKER, Miranda; HORNSBY, Jennifer. Feminismos Y filosofia. Barcelona: IDEA 

BOOKS, S.A, 2001. p.161-180. 

Aula 14  e  15 

.BUTLER, Judith.  Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2003 

.BUTLER, Judith. Deshacer el Genero. Barcelona: Paidós, 2006.  

.SOLEY-BELTRAN, Patrícia. Transexualidad y la matriz heterosexual: un estudio crítico de 

Judith Butler. Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2009. p.13-223 

.PRECIADO, Beatriz. Multidões queer: notas para uma política dos anormais. Estudos 

feministas, Florianópolis, CFH/CCE/UFSC, v.19, n.1, p. 11-20, 2011 

Subjetividade,  

 

IV   estrutura  da  avaliação – sínteses  metodológicas 

 

Trabalho final – Colocar  para  conversar os  pontos  realizados   em cada  unidade  e  

fechar com um foco  de eleição.  

Cronograma 
Agosto – 13, 27  
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Setembro – 2, 9, 16,23, 30 

Outubro – 7, 14, 21, 28 

Novembro – 4, 11, 18, 25  - falta um dia   para   dezembro  depois  da RAM?? 


