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Curso: Filosofia – Licenciatura

Grau acadêmico: Graduação Turno: Noturno Currículo: 2014

Unidade curricular: metodologia científica

Natureza: obrigatória Unidade acadêmica: DFIME Período: primeiro

Carga horária: 60 horas Código CONTAC
FL002Teórica: 60 horas Prática: ---------- Total: 60 horas

Pré-requisito: Não tem Correquesito: Não tem

EMENTA

A relação entre filosofia e  método.  Leitura e escrita  em  Filosofia.  O  papel  da metodologia na

produção de conhecimentos e na pesquisa como princípio educativo e científico.  As noções de

ciência e de método científico. A pesquisa bibliográfica. A elaboração e apresentação de trabalhos

científicos, conforme as normas técnicas da ABNT.

OBJETIVOS

Compreender os tipos de leitura e as etapas do processo de leitura analítica de textos teóricos,

especialmente textos filosóficos.

Estimular o desenvolvimento da expressão escrita por meio da elaboração de resumos e resenhas.

Compreender a finalidade e estrutura de projetos de pesquisa,  de resumos e fichamentos e de

resenhas, artigos científicos e monografias.

Identificar as normas técnicas para a apresentação e publicação de trabalhos acadêmicos, projetos

de pesquisa, monografias e relatórios de pesquisa.

Identificar as  especificidades do  conhecimento filosófico,  particularmente quanto às  tradições  e

correntes de pesquisa e as abordagens metodológicas utilizadas em Filosofia

Compreender o processo de pesquisa e revisão bibliográfica empregado na pesquisa em filosofia.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

A disciplina Metodologia da Pesquisa: finalidade e objetivos

- assunto e tema

- área, tema e paradigma

- divisões e subdivisões do conhecimento

-as subáreas da filosofia: epistemologia, metafísica, lógica, ética, filosofia política, estética, filosofia

da linguagem, filosofia da mente.

- a conceituação e a linguagem do conhecimento

- as relações entre ideias e entre ideias e conceitos

- métodos filosóficos e a verificação do conhecimento em filosofia
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As especificidades do texto filosófico: a linguagem

- tipos de frase e unidade de significado

- proposições

- tópico sentencial, tópico discursivo e a estrutura do parágrafo

As especificidades do texto filosóficos: tipos e gêneros

- textos narrativos, dissertativos, injuntivos e dialogais

- a forma literária dos textos filosóficos: aforismos, poemas, diálogos, cartas, confissões, ensaios e

tratados.

A leitura e as exigências da leitura filosófica

- a estrutura do processo de leitura

- aspectos não visuais do texto: contexto, vocabulário, esquemas e inferências.

- tipos de leitura e finalidades: reconhecimento, analítica e crítica

A escrita filosófica

- brainstorm e inferências

- argumento e escrita argumentativa

- vagueza e ambiguidade e erros vocabulário inapropriado

- estruturação, coerência, consistência e erros de construção frasal

O conteúdo e o processo de construção do conhecimento em filosofia

-  a  familiaridade  com  os  materiais:  sistemas  de  pensamento,  teorias  e  doutrinas  filosóficas,

correntes e tradições, modelos teóricos, posições e argumentos, ideias, conceitos e eventos

- a pesquisa e a produção filosófica: projeto, trabalhos e relatórios de pesquisa.

- o plano: proposta, execução, resultados, controle e avaliação

- problema: plano e projeto

- ferramentas: resumos e fichamentos

- resultados e produtos: resenhas, comunicações, artigos, ensaios, monografias

- tema, problema, metodologia e a importância das fontes.

Normalização de trabalhos acadêmicos

- produção e apresentação do trabalho acadêmicos

- as normas ABNT

- normas de apresentação e estruturação

- normas de referenciação

- normas de citação em trabalhos acadêmicos

A proposta de investigação e a estrutura do projeto de pesquisa
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- introdução e relevância do tema

- delimitação e justificativa

- problema e hipótese

- objetivo geral e objetivos específicos

- metodologia e revisão bibliográfica

- planejamento e cronograma

- referências bibliográficas

O resultado da pesquisa: a finalidade e a estrutura da resenha

- o público da resenha

- título, referência bibliográfica

- apresentação do autor, campo de pesquisa e produção, edição da obra

- apresentação do tema e do problema

- descrição da estrutura da obra

- descrição do conteúdo

- problemas, posições, justificativas e estratégia argumentativa

- ideias, conceitos e definições, 

- argumentos e contra-argumentos

- avaliação do conteúdo (nível de complexidade)

- avaliação da estratégia (pontos fortes, pontos fracos)

- recomendação/aplicação

O resultado da pesquisa: a finalidade e a estrutura do artigo

- título, autoria, resumo, palavras-chave;

- a estrutura do resumo do artigo;

- a estrutura da introdução: tema, relevância, problema, natureza e objetivo da pesquisa

- a estrutura do corpo do texto

- tipo/pretensão do estudo (defesa/crítica, descrição, comparação, avaliação, interpretação, análise,

explicação, demonstração)

- metodologia/procedimentos

- definição e explanação do(s) objeto(s)

- definição ou esclarecimento dos termos

- as posições e os argumentos em favor das posições

- possibilidades, alternativas e possíveis críticas

- a estrutura da conclusão: reapresentação dos objetivos e da pretensão, reafirmação da posição e

possibilidades e continuidade

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Sobre os critérios:
os critérios norteadores da sistemática de avaliação são:
conteúdo: a capacidade de leitura e interpretação dos textos com o foco sobre a compreensão dos 
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principais conceitos, teorias e métodos abordados e a capacidade relacioná-los ao cotidiano e à 
realidade profissional.
trabalho e empenho: empenho na superação das dificuldades de aprendizado; comprometimento 
com a qualidade dos trabalhos; responsabilidade com prazos e materiais; autonomia e iniciativa, 
independência e ética na elaboração de trabalhos.
participação e cooperação: contribuições individuais para o desenvolvimento dos objetivos das 
aulas, contribuições para a problematização do conteúdo, assiduidade, pontualidade e respeito pelo
espaço público da aula.

Sobre os instrumentos
Uma resenha de texto filosófico relevante elaborada em três etapas: descrição da estrutura, 
descrição do conteúdo e a versão final normalizada conforme normas de apresentação, referência e
citação da ABNT.

Sobre a aprovação
será considerado aprovado na disciplina o aluno que atingir nota mínima 6,0 (seis) e, 
independentemente das notas, ter no MÍNIMO 75% de presença no total de aulas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FOLSCHEID, Dominique; WUNENBURGER, J.-J. Metodologia filosófica. 2.ed. Trad. Paulo Neves. 
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PRADO JR., Bento; PEREIRA, O. P.; FERRAZ, T. S. A filosofia e a visão comum do mundo. São

Paulo: Brasiliense, 1981.
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________________________ __________________________ ________________________

Professor Responsável Coordenador do Curso Colegiado de Curso

data:____/____/____ data:____/____/____ data:____/____/____
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