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Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
                                (FCS) 
               -                         (PPGCOM) 
 
Disciplina: Metodologia de Pesquisa em Comunicação para Doutorado (FCS018087) 
CH: 60 horas 
Dia e horário:        -                    21h 
 
Profa: Leticia Matheus 
E-mail: leticia_matheus@yahoo.com.br  
 
Ementa geral: “A disciplina deve fornecer condi           a                projeto, para o 
desenvolvimento e                                                                   
                                                                                        
        -                                                                                 , 
def                                                                                        
           .                                             -                    
                                              , tanto em sua vertente quantitativa quan   
                                                                                      
                  -                                                                        
preceitos da ABNT. Finalmente, o aluno deverá estar familiarizado com as             
                                                                                          
                                                                               
                        .” 

Ementa específica: Apresentação e desenvolvimento dos elementos que compõem um 
projeto de pesquisa científica. Principais bancos de dados. A divulgação científica e as 
revistas acadêmicas. Hierarquia dos autores. Critérios epistemológicos na Comunicação. O 
objeto da Comunicação. Generalidade ou particularidade. O senso comum. Regularidade, 
excepcionalidade, exemplaridade. A relação entre empiria, teoria e autoria. O processo de 
pesquisa. Formação e aplicação dos conceitos. A condição interpretativa das ciências 
sociais. Hierarquia e fragilidade das evidências. Construção e consciência do método. 
Cientificidade e rigor na Comunicação. Fronteiras interdisciplinares e problemas de 
transposição conceitual. História dos principais paradigmas formadores do campo, 
substituições, modismos e amadurecimento do campo. Questões formais e requisitos dos 
diferentes tipos de produção científica: monografia, dissertação, tese e artigo. Tipos de 
pesquisa e objetivos de uma tese. Modelos recorrentes de arquitetura de tese. Métodos 
mais utilizados no campo.  

Objetivo geral: Oferecer uma visão panorâmica sobre problemas metodológicos e 
epistemológicos transversais à pesquisa em Comunicação, a partir de uma visão crítica e 
transdisciplinar.  

Objetivos específicos: Desenvolver uma visão crítica sobre as opções teóricas e a 
elaboração metodológica, para a análise que o pesquisador vem desenvolvendo no 
Doutorado. Ajudar o pesquisador a desenvolver consciência crítica sobre sua pesquisa e 
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seu método. Tomar contato com um panorama de problemas epistemológicos da 
Comunicação, de modo a poder fazer escolhas mais conscientes. 

Metodologia: Aulas exclusivamente expositivas. Os encontros serão na modalidade 
remota síncrona e NÃO será permita gravação nem de áudio nem de vídeo. 

Forma de avaliação: A avaliação será feita na forma de 3 exercícios que deverão ser 
enviados por e-mail até o dia 16 de janeiro de 2021. 

Conteúdo programático: 
1) “D         à        õ  .” Apresentação do curso, proposta de avaliação, introdução 

ao objeto da Comunicação. Recortes disciplinares e a armadilha habilitacional.  
2) Passo a passo para o sucesso e aliteração. Os elementos de um projeto de pesquisa.  
3) Dobrando uma laje. Justificativa e temporalidade. Revisão bibliográfica, bancos de 

dados e revistas científicas. Hierarquia dos dados e dos autores, materiais didáticos, 
pesquisas aplicadas e especulativas.  

4) Uma galáxia de autores. Fichamento vs fundamentação teórica. Para que serve o 
capítulo teórico? Fraude, plágio e a reprodução intelectual irrefletida em generalidade. 

5) Bitolas e frequências. Tipos de pesquisa e contribuições esperadas. Formatos de tese, 
escolhas e premissas. Modelos recorrentes de arquiteturas de tese. A fundamentação 
teórica e a construção do método: perguntas e respostas. Os limites do corpus empírico 
e do método. Consciência refletida de generalidade em particularidade ou de 
particularidade em generalidade?  

6) Babados, pendengas e paranauês. História e epistemologias da Comunicação: quatro 
principais paradigmas formadores do campo e tensões transdisciplinares. A 
centralidade da questão tecnológica e sua relação entre o simbólico e o material. 
Modismos e a produção de sensos comuns. O tabu do ensaio. 

7) Walking Dead positivista. Exemplos de outras ciências sociais. Evidência e 
interpretação. O rigor científico na Comunicação. Modelos e singularidades: o que cabe 
ao processo comunicacional? Tipos de formação dos conceitos e sua aplicação. A 
dialética entre empiria, teoria e autoria. 

8) A volta dos que não foram. Objetivos de uma tese e ética na pesquisa em 
Comunicação. Interpretação, dedução e indução. Fenomenologia e hermenêutica: 
condições epistemológicas em Ciências Sociais. Critérios de cientificidade e 
transformação social. 

9) Por quem falam os números? A construção do objeto empírico. A relação entre o 
método e a chamada “coleta”         , a sistematização e a análise. Métodos mais 
utilizados no campo. Para que serve contar e o que se conta? O regular, o prevalente, o 
excepcional, o axial e o exemplar. A diferença entre exemplo e modelo.  

10)  Lidando com escolhas e frustrações. As etapas da pesquisa e planejamento. 
Questões formais e requisitos particulares dos diferentes tipos de produção científica: 
monografia, dissertação, tese e artigo. Detalhes técnicos, manias e estilo. 
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