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Ementa
Fundamentos da produção do conhecimento científico e artístico. Paradigmas da pesquisa e pressupostos
filosóficos.

Objetivos
A disciplina propõe-se a refletir sobre as múltiplas relações entre pesquisa, conhecimento e universidade,
entendendo o ato de pesquisar como possibilidade de descoberta, além de ser expressão de uma consciência
de posicionamento atento, crítico e político. A partir dessa premissa serão abordados conceitos gerais e várias
modalidades de pesquisa e suas características metodológicas, não apenas como procedimentos técnicos, mas
como possibilidades de descortinar o mundo e contribuir para a construção de conhecimentos disponíveis, ao
alcance das pessoas. Parte deste processo de abordagem serão leituras, experiências com a escrita, além de
discussões sobre os compromissos éticos e sociais de um/a pesquisador/a.

Permitir que os/as alunxs tenham um primeiro contato com a área de pesquisa, possam refletir sobre
as relações entre conhecimento - pesquisa - instituições de ensino e entendam as estratégias
necessárias para que possam desenvolver pesquisas com embasamento em diversos tipos de fontes,
pautados em vários conceitos, incluindo um postura ética.

Conteúdos
Conceitos: pesquisa e conhecimento; Pesquisa na universidade e na sociedade; Pesquisa e extensão;
Metodológico da pesquisa: fontes, materiais e meios; Diversas modalidades de pesquisa; O processo
da escrita na pesquisa; O papel da divulgação científica; Compromisso ético na pesquisa; Estudos de
caso e experiências de pesquisas nas várias sub-áreas de música.

Metodologia:
A disciplina é baseada em leituras (individuais e/ou coletivas, com e sem resumos escritos) semanais
de capítulos de livros e artigos selecionados que permitem a reflexão e discussão necessárias, bem
como trazem e explicam conceitos e procedimentos que dizem respeito à temática em apreço. Além
disso, é prevista a realização de pesquisas (individuais ou em grupo) sobre temáticas pertinentes, a
definir por cada turma.

Avaliação
A avaliação é feita a partir do diálogo com estes materiais, seja através de discussões, resumos escritos
e apresentações orais, seja através da aplicação destes conceitos a situações de pesquisa a serem
construídas/ experimentadas no decorrer do semestre por cada um dos participantes da disciplina,
seja individualmente ou em grupo. O resultado das pesquisas/ leituras deve levar a um trabalho
escrito final.
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