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Ementa: A disciplina deve fornecer ao aluno condições para elaboração de seu projeto, 

para o desenvolvimento e finalmente apresentação de sua pesquisa, bem como dar 

elementos para uma correta compreensão da epistemologia da Comunicação. Para 

elaboração do projeto, destacam-se: definição de objeto, definição de objetivos, 

apresentação de justificativa, definição dos procedimentos metodológicos necessários, 

definição do quadro teórico de referência. Para o desenvolvimento da pesquisa, 

destacam-se a definição dos procedimentos de coleta e de análise de dados, tanto em sua 

vertente quantitativa quanto em sua vertente qualitativa (entendidas como 

complementares e não antagônicas). Para a apresentação da pesquisa, destacam-se a 

estruturação e redação do texto científico e a observância dos preceitos da ABNT. 

Finalmente, o aluno deve ser familiarizado com as discussões epistemológicas do 

campo da comunicação, tanto no âmbito dos paradigmas que a ele dão forma quanto no 

âmbito das discussões acerca de procedimentos metodológicos cientificamente válidos. 

 

Objetivos: Apoiar os pesquisadores em formação na escolha da perspectiva teórico-

metodológica mais adequada ao projeto de investigação, auxiliar na delimitação do 

objeto de estudo, familiarizá-los com as diversas ferramentas de pesquisa disponíveis e 

oferecer uma perspectiva ampla da pluralidade de abordagens que hoje balizam os 

trabalhos no campo da Comunicação. 

 

Introdução 

Caçula das Ciências Sociais Aplicadas, a Comunicação Social vem tateando, há 

décadas, para consolidar ferramentas metodológicas de pesquisa, sempre à sombra de 

áreas organizadas em torno de tradições científicas mais amadurecidas. Os fenômenos 

comunicacionais são, frequentemente, objeto de pesquisadores das mais diversas áreas, 

da História à Sociologia, passando pela Psicologia, pela Educação, pela Antropologia, 

pela Ciência Política etc. De fato, a Comunicação, acossada por aportes inter e 

transdisciplinares, parece por vezes amorfa, sem rosto, sem especificidade em termos de 

arcabouço teórico-metodológico. E, com a desconstrução da vertente funcionalista e o 

 

 



posterior esvaziamento das perspectivas críticas, o campo fragmentou-se e, hoje, se 

depara com encruzilhadas em termos de abordagem, ora tendo seus objetos 

desqualificados, ora com questionamentos de ordem metodológica. 

Parte-se aqui, no entanto, de outra premissa, bem distante do senso comum dos 

pesquisadores de áreas afins: a de que é justamente na diversidade e na pluralidade que 

reside a maior riqueza da Comunicação, área cada vez mais estratégica(para a academia, 

para os setores público e privado), embora pulverizada por uma plêiade de interesses, 

objetos de estudos e ferramentas. 

Ao longo do curso, vamos reconstituir a trajetória das principais correntes de 

pesquisa em Comunicação e buscar refinar as perspectivas teórico-metodológicas que 

balizarão os projetos de investigação dos pós-graduandos, situando-os no âmbito das 

linhas de pesquisa que norteiam o PPGCOM da FCS/UERJ. 

 

Avaliação e participação no curso 

 Espera-se que as pessoas matriculadas no curso compareçam com assiduidade às 

aulas e participem ativamente das discussões, lendo os textos propostos previamente. Os 

encontros serão divididos em módulos, compostos por um ou mais encontros semanais. 

A cada encontro, dois dos inscritos terão a missão de ler em profundidade e relatar os 

“textos em destaque”, com os demais trazendo contribuições ao debate. Críticas são 

bem-vindas, desde que fundamentadas e devidamente referenciadas.  

O último módulo consistirá em apresentações individuais, na forma de 

seminários, em que cada um dos matriculados apresentará, em 20 a 30 minutos, sua 

própria pesquisa, articulando-a com referências trabalhadas ao longo do curso. Três 

semanas após o último encontro, todos os matriculados deverão entregar umtexto, de 10 

a 15 páginas, organizado como artigo acadêmico, desenvolvendo o material apresentado 

durante os seminários. A avaliação final levará em consideração a média das notas 

atribuídas à apresentação, ao texto e à participação nos encontros. 

 

Programa 

 Módulo 1 – Pesquisar o quê? Como? 

O desenvolvimento das metodologias de pesquisa em Comunicação ao longo das 

últimas décadas, no Brasil e no exterior.Paradigmas científicos em ciências 

sociais.Correntes influentes.A Comunicação trespassada por pesquisadores das mais 

diversas áreas. A perspectiva teórica como uma lente, que pode agravar a miopia do 

pesquisador. 

 

 Módulo 2 – Em busca do objeto de pesquisa 

Os desafiospara delimitar o objeto de pesquisa. Construção de amostras qualitativas e 

quantitativas. A elaboração e o desenvolvimento do projeto de investigação. Revisão 

bibliográfica. Seleção de fontes – onde e como levantar dados. O uso de entrevistas.  



 

 Módulo 3–Múltiplas abordagens 

A observação participante e a pesquisa-ação. O aporte etnográfico. Pesquisa de opinião 

e grupos focais.Estudos dos fluxos de informação e da propriedade dos meios de 

comunicação – o viés crítico da economia política da comunicação. Estudos de recepção 

– o aporte dos estudos culturais. Estudos de caso. Análise de conteúdo. Análise de 

discurso. Análise documental. Estudo das representações. História da mídia e memória. 

 

 Módulo 4 – Um oceano de objetos comunicacionais 

O pioneirismo dos estudos de jornalismo. A evolução recente dos estudos sobre 

internet. A consolidação dos estudos de rádio e mídia sonora. O avanço dos estudos de 

TV e audiovisual. Objetos híbridos e em constante movimento – como abordá-los? Meu 

objeto já era, e agora? 

 

 Módulo 5 –Revendo projetos de pesquisa 

Apresentações individuais (duração de aproximadamente 20 a 30 minutos, cada) dos 

projetos de pesquisa dos matriculados no curso, à luz das contribuições teórico-

metodológicas trabalhadas durante o curso. 
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