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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
 

FACULDADE DE ARTES VISUAIS 
 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CULTURA VISUAL – MESTRADO 
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ANO: 2010 

 
DISCIPLINA:  

 

 
Disciplina: METODOLOGIA DE PESQUISA EM ARTE E CULTURA VISUAL 

 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Profª Drª Míriam da Costa Manso Moreira de Mendonça  

                                                         

 

Número de Créditos: 04                         Carga Horária:60 horas /aula  
Aulas Teóricas :                                       Aulas Práticas :  

 
 

EMENTA 
 

Ciência e construção do conhecimento. Investigação: conceitos e perspectivas. Ciência e arte como 
conhecimento. Metodologia do processo de trabalho. A construção do corpus. As instâncias da pesquisa. 
As fases da pesquisa. Projetos de pesquisa em arte. Análise crítica dos pré-projetos apresentados pelos 
mestrandos no período de seleção. Elaboração do projeto da dissertação de mestrado, com ênfase 
especial nos aspectos metodológicos.  

  

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Fornecer ao aluno os necessários conhecimentos sobre métodos de pesquisa e execução para a 
elaboração de projetos científicos na área de artes. Garantir pós-graduando condições para a organização 
de conhecimentos dispersos obtidos em sua vida acadêmica ou na prática profissional. Auxiliar o aluno a 
definir o tema, recortar o objeto e delimitar a amplitude de sua investigação, desenvolvendo o seu projeto 
de dissertação de mestrado. 

  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Módulo I: a investigação científica no campo da arte  
O que é, por que fazer e como fazer pesquisa; 
O pensamento científico moderno e contemporâneo; 
Pesquisa quantitativa e qualitativa 
O diálogo entre ciência e arte 
A ética em pesquisa 
Módulo II: a abordagem metodológica na pesquisa (apresentação das três linhas de Pesquisa do 
Programa de Pós-Graduação em Cultura Visual e suas especificidades)  
Como formular um problema de pesquisa 
Como construir hipóteses 
Classificação das pesquisas ( exploratória, descritiva, explicativa) 
Delineamento de vários procedimentos técnicos de pesquisa:  
A pesquisa em artes visuais ( a definição do objeto, o foco, as questões, o referencial teórico, métodos de 
observação, o processo de trabalho, resultados e interpretações) 
Módulo III: Orientação para a elaboração da dissertação de Mestrado - Formalidades da redação  e 
apresentação – Normas da ABNT – Normas de publicação, etc. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

(Informação resumida de como será desenvolvido o programa, com especificação dos 
recursos didáticos a serem empregados em aula) 

Aulas expositivas, leitura e discussão orientada de textos, seminários temáticos.exercícios e pesquisas em 
grupo. 

 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

(Descrição sobre os instrumentos de avaliação que serão utilizados, com os critérios para 
obtenção do resultado final) 

Participação em seminários temáticos, resenhas e apresentação de projeto de pesquisa reformulado. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

Geral: 

Bauer, M. W. & Gaskell, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Petrópolis: Vozes, 
2002. 

Gil, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. 

Lopes, M. I. V. Pesquisa em comunicação – formulação de um modelo metodológico. São 
Paulo: Loyola, 1990. 

Zamboni, S. A pesquisa em arte – um paralelo entre arte e ciência. Campinas: Autores 
Associados, 2006. 

 
Específica das linhas de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Cultura Visual  

Culturas da Imagem e Processos de Mediação 
FLICK, U. A pesquisa Qualitativa: relevância, história, aspectos; Posturas teóricas e A construçãoe a 
compreensão de textos. In: Uma Introdução à Pesquisa Qualitativa. Porto Alegre: Bookman, 2004, p. 17-
44. 
  
PEREIRA, A. Locais de onde falo, visitas e outras aproximações metodológicas.. In: O desenho 
Pedagógico e as posições de sujeito em escola ribeirinha de Amapá. Dissertação de 
Mestrado/PPGCV, 2008, p..20-35. 
 
 
 

 

 
Cronograma previsto para as aulas: 
Módulo I 
Aula 1 (02/03/2010) = Míriam 
O que é, por que fazer e como fazer pesquisa 
A ética em Pesquisa 
Aula 2 (09/03/2010) 
A pesquisa em Arte – As várias faces da Arte, como a criação, a recepção, a crítica, etc. e seu estudo em 
diferentes disciplinas como História da Arte, Ensino da Arte, Teoria da Arte, Curadoria, Sociologia da Arte e 
outras, o que resulta em várias metodologias de investigação. 
Arte e Ciência - Pesquisa Quantitativa / Pesquisa Qualitativa 
Um modelo metodológico (fases metodológicas e operações metodológicas) 
 
Modulo II 
Aulas 3, 4 e 5 (16, 23 e 30/03/2010) = Apresentação da linha Teoria e Crítica da Arte e da Imagem =  M. 
Elizia, Marcelo e Rita 
Modelo metodológico de pesquisa, os paradigmas, o referencial teórico, a definição do foco e a construção 
de questões, tipos de pesquisas 
Orientação para execução de pôsteres da linha para o Seminário 
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Aulas 6, 7, 8 e 9 (06, 13, 20 e 27/04/2010)= Apresentação da linha Poéticas Visuais e Processos de 
Criação = Zé César, Rosa, Cleomar e Edgar  
Modelo metodológico de pesquisa, os paradigmas, o referencial teórico, a definição do foco e a construção 
de questões, tipos de pesquisas 
Orientação para execução de pôsteres da linha para o Seminário 
 
Aulas 10, 11 e 12 (04, 11 e 18/05/2010) = Apresentação da  linha Culturas da Imagem e Processos de 
Mediação = Raimundo, Irene e Leda 
Modelo metodológico de pesquisa, os paradigmas, o referencial teórico, a definição do foco e a construção 
de questões, tipos de pesquisas 
Orientação para execução de pôsteres da linha para o Seminário 
Dia 4/5 
Aspectos metotológicos de pesquisas do PPGCV- (1) 
Irene e Raimundo 
  
Dia 11/5 
Aspectos metotológicos de pesquisas do PPGCV- (2) 
Leda e Alice 
  
Dia 18/5 
Apreciação de posters do Seminário 2009. Orientação para elaboração do poster para Seminário 2010.  
Leda, Irene e Raimundo 
  
 
 


