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Desenho e Técnicas de Pesquisa em Ciências Sociais 
 
Prof. Wilber Nascimento
Horário: quarta-feira, das 13h às 16h 
Consultas: A combinar com o professor 

 
Ementa 

O curso objetiva fornecer aos estudantes de mestrado em Sociologia e Ciência Política do 

IESP-UERJ modelos de organização da pesquisa e da escrita acadêmicas. Ele é organizado 

em duas partes. A primeira examina os procedimentos básicos de planejamento de uma 

investigação, o que envolve aulas sobre a definição do tema e problema de pesquisa, 

planejamento da revisão bibliográfica, definição e hierarquização das referências teóricas, 

modelos de escrita e argumentação acadêmica, redação de resumos e projetos etc. A 

segunda parte tem por objetivo apresentar aos estudantes algumas das técnicas de pesquisa 

mais comuns nas Ciências Sociais – pesquisas teóricas, trabalho de campo, uso de dados 

secundários, análise de textos etc. –, em seminários ministrados por pesquisadores com 

experiência em cada técnica. Vale frisar que não se pretende oferecer uma formação 

metodológica exaustiva nessas técnicas ou modelos de escrita, mas apenas apresentá-los 

aos alunos e alunas para que possam direcionar seu trabalho e escolher os métodos mais 

adequados às questões de pesquisa formuladas. O curso tem, portanto, um viés 

eminentemente prático, tendo como meta dialogar sobre rotinas de pesquisa e escrita 

potencialmente úteis durante a execução de investigações sobre fenômenos sociais. 

 

Restrição de matrícula 

A matrícula na disciplina será inicialmente restrita aos mestrandos do segundo ano e 

doutorandos do primeiro ano do IESP-UERJ (Sociologia e Ciência Política). Alunos 

externos poderão cursá-la, desde que haja vagas disponíveis. 

 

Controles de leitura 

Em quase todas as aulas, deverão ser entregues controles de leitura de uma lauda para 

cada um/a dos/as autores/as previstos, destacando nas palavras do/a aluno/a os cinco 

pontos principais de seus textos. Dos cerca de 20 autores/as previstos no calendário, o/a 

aluno/a pode deixar de entregar 6 controles. A partir do sétimo controle não entregue, 

0,5 ponto será descontado em sua nota final. 

 

Avaliação 

A avaliação dos matriculados será dividida em duas partes. A menção final corresponderá à 

nota média na avaliação de três trabalhos, a serem entregues no decorrer do curso conforme 

o esquema a seguir: 

 Primeira versão do anteprojeto de pesquisa em uma lauda – 20/3 

 Segunda versão do anteprojeto + Bibliografia comentada – 17/4 

 Terceira versão do projeto + Revisão bibliográfica + Metodologia – 19/6 

  



2 
 

Calendário 

 

1) Apresentação  
 

I) Planejamento da pesquisa 
 

2) Como definir um problema de pesquisa?  
Leitura obrigatória 

 ECO, Umberto. Como se faz uma tese em Ciências Humanas. Lisboa: Editora 
Presença, 1997[1977]. (Capítulo 2).  

 WRIGHT-MILLS, Charles. “Do Artesanato Intelectual”, In: A Imaginação Sociológica. 

Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982[1959]. 

Links 

 Refining your research topic: https://bit.ly/2Ndy8GM 

 Quinquilharia - Como definir um problema de pesquisa: https://bit.ly/2NinvT6 

 

 Entrega da primeira versão do anteprojeto de pesquisa em uma lauda 

 

3) Como escrever um texto acadêmico?  
Leitura obrigatória 

 NICOLAU, Jairo. “Breve roteiro para redação de projetos de pesquisa”. Revista 
Estudos Políticos, n.6, (p.345-353), 2013. 

 BECKER, Howard. Truques de escrita. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 2015. 

(Capítulos 1 e 3) 

 CONNELL, Raewyn. Writing for Research: advice on principles and practice. Creative 

Commons, obtido em www.raewynconnell.net (Capítulo 2 e 3). 

Links 

 Scientific Writing Made Easy: https://bit.ly/2MoqLuz  

 Writing an Abstract: https://writingcenter.gmu.edu/guides/writing-an-abstract 

 Essential elements for high-impact scientific writing: 

https://go.nature.com/2ttaayp 

 25 dicas para revisar textos acadêmicos: 

https://karinakuschnir.wordpress.com/2016/09/23/25dicas/ 

 

4) Por que fazer uma revisão bibliográfica?  
Leitura obrigatória 

 BECKER, Howard. Truques de escrita. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 2015. 

(Capítulos 8). 

 FIGUEIREDO, Dalson et. alli. “O que é, para que serve e como se faz uma meta-

análise?” Teoria E Pesquisa, 23(2), 205–228. http://doi.org/10.4322/tp.2014.018 

Oficina 

 Busca de textos em sites que de pesquisa acadêmica 

 

Links 

 16 sites que de pesquisa acadêmica: https://bit.ly/2DTwRk1 

 Quinquilharia - Mapa da literatura: https://bit.ly/2Vev7Jo  

 PRISMA Flow Diagram:  http://prisma.thetacollaborative.ca/ 

https://bit.ly/2Ndy8GM
https://bit.ly/2NinvT6
http://www.raewynconnell.net/
https://bit.ly/2MoqLuz
https://writingcenter.gmu.edu/guides/writing-an-abstract
https://go.nature.com/2ttaayp
https://karinakuschnir.wordpress.com/2016/09/23/25dicas/
http://doi.org/10.4322/tp.2014.018
https://bit.ly/2DTwRk1
https://bit.ly/2Vev7Jo
http://prisma.thetacollaborative.ca/
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5) Como fazer uma revisão bibliográfica?  
Oficina 

 Produção de redes de citações a partir do VOSviewer– Marcelo Paiva 

 Organização de referências a partir do Mendeley – Saulo Said 

Links 

 Mapa de citações das Ciências Sociais (OCS): https://bit.ly/2XkcJAi 

 Syllabus Project: http://explorer.opensyllabusproject.org/graph 

 Softwares de gerenciamento de referências: Mendeley, EndNote e Zotero: 

https://bit.ly/2Nv8uxp 

 

6) Como definir um referencial teórico?  
Leitura obrigatória 

 GIDDENS, Anthony. A Constituição da Sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 
2003[1989]. (Introdução). 

 GUSMÃO, Luís. O fetichismo do conceito. Rio de Janeiro: Topbooks, 2012. (Capítulos 
1 a 3). 

 VINCENT, Andrew. The Nature of Political Theory. Oxford: Oxford University Press, 
2007[2004]. (Capítulo 2). 

Links 

 What’s a framework? https://bit.ly/2GxdaCp 
 

 Entrega da segunda versão do anteprojeto + Bibliografia comentada 

 

 

II) Cozinha das teses 
 

7) Pesquisas teóricas  
Leitura obrigatória 

 DOMINGUES, José Maurício. Sociological Theory and Collective Subjectivity. Londres 
& Nova York: Saint Martin's Press & Macmillan, 1995. (Capítulos 1 e 7). 

 ________________. Criatividade social, subjetividade coletiva e a modernidade brasileira 
contemporânea. Rio de Janeiro: Contra Capa, 1997 (Capítulo 3) 

 ASSUMPÇÂO, San Romannelli. “’O pessoal é político’ e a estrutura básica como 
objeto da justiça: reflexões sobre o horizonte de justificação moral e o escopo da 
justiça”, In: Lavalle, Adrian; Vita, Álvaro de; Araújo, Cícero. O Papel da Teoria 
Política Contemporânea: justiça, constituição, democracia e representação. São 
Paulo: Alameda, 2015. 

 ________________. Justiça e Gênero sob uma Perspectiva Cosmopolita. Tese de 
Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, Universidade de São 
Paulo, 2012. (Capítulos 1 e 2). 

 

8) Trabalho de campo  
Leitura obrigatória 

 FONTAINHA, Fernando. Como tornar-se juiz? Uma Análise Interacionista sobre o 
Concurso da Magistratura Francesa. Curitiba e Porto: Editora Juruá, 2013. 
(Apresentação, Parte 1/Capítulo 2, Parte 3/Capítulo 2) 

 CAVALCANTI, Mariana. Of Shacks, Houses and Fortresses: an ethnography of favela 
consolidation in Rio de Janeiro. PhD Dissertation, University of Chicago, 2007. 
(Trechos a definir). 

 

http://explorer.opensyllabusproject.org/graph
https://bit.ly/2Nv8uxp
https://bit.ly/2GxdaCp
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9) Análises de textos   
Leitura obrigatória 

 FERES JÚNIOR, João. A História do Conceito de Latin America nos Estados Unidos. 
São Paulo: Edusc-ANPOCS, 2004. (Prefácio, Introdução e Capítulo 1). 

 CAMPOS, Luiz Augusto. Enquadrando a Esfera Pública: a controvérsia das cotas na 
imprensa. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2013. (Introdução, Capítulos 2, 3 e 7). 

 

10) Dados secundários 
Leitura obrigatória 

 GUARNIERI, Fernando. A força dos partidos fracos: um estudo sobre a organização 
dos partidos brasileiros e seu impacto na coordenação eleitoral. Tese de Doutorado, 
Programa de Pós Graduação em Ciência Política, Universidade de São Paulo, 2009. 
(Capítulos 2 e 4). 

 DAFLON, Verônica Toste; CARVALHAES, Flávio e FERES JUNIOR, João. Sentindo na 
Pele: Percepções de Discriminação Cotidiana de Pretos e Pardos no Brasil. Dados, 
Revista de Ciências Sociais, vol. 60, n. 2, 2017. 

Links 

 How to choose the right visualization for your data: https://bit.ly/2GxdaCp 

 Como mentir com gráficos? https://bit.ly/2Iq8G2l 

 Como formatar tabelas? https://bit.ly/2SdE97h 

 CIS – Consórcio de Informações Sociais: 

http://www.nadd.prp.usp.br/cis/index.aspx 

 

11) Entrevistas semiestruturadas  
Leitura obrigatória 

 PINHEIRO, Letícia. Foreign Policy Decision-Making under the Geisel Government: the 
president, the military and the foreign ministry. Brasília: Fundação Alexandre de 
Gusmão, 2013. (Introdução e Conclusão). 

 FREITAS, Jefferson Belarmino. Em casas distantes de casa: desigualdades e melhoria 
de vida entre as brasileiras do ramo da limpeza doméstica na região de São 
Francisco, Califórnia (EUA). Tese de Doutorado, Programa de Pós-graduação em 
Sociologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2018. (Introdução e Capítulo 
5). 

 

12) Pesquisa documental  
Leitura obrigatória 

 HOLLANDA, Cristina Buarque. Modos de representação política: o experimento da 
Primeira República brasileira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. (Parte 1). 

 Segundo texto a definir. 
 

13) Finalização do curso  
 Debate sobre os trabalhos finais 

 Entrega da terceira versão do projeto + Revisão bibliográfica + Metodologia 

 

https://bit.ly/2GxdaCp
https://bit.ly/2Iq8G2l
https://bit.ly/2SdE97h
http://www.nadd.prp.usp.br/cis/index.aspx

