
Metodologia em Pesquisa Social, Turma A. Quarta-feira, 14hs-18hs. 

Professor: João Dulci - joaodulci@gmail.com. 

Horário de atendimento aos alunos: quartas, de 18h30 às 21hs; sextas, de 14hs às 17hs. 

Objetivos da disciplina: 

A disciplina de Metodologia em Pesquisa Social para a turma A tem como sentido a familiariza-

ção com conceitos, técnicas e instrumentos de pesquisa, com maior ênfase em métodos quan-

titativos. Alguns pontos a serem estudados são: a metodologia como parte da fundação das 

Ciências Sociais; compreensão de distinções, complementaridades, estratégias e adequação de 

pesquisas qualitativas e quantitativas; familiarização com o uso e a manipulação de dados 

quantitativos, sejam de fontes primárias ou secundárias; montagem de bases de dados primá-

rios; leitura, entendimento e extração de informações de bases secundárias; conhecimento de 

conceitos fundamentais de análises de dados quantitativos. 

O curso se divide em três módulos temáticos. No primeiro, o debate introdutório ao tema é 

adequado às pesquisas dos alunos matriculados na disciplina. Discutem-se também questões 

fundamentais da metodologia nas Ciências Sociais. No segundo módulo, serão apresentados 

conceitos estatísticos e técnicas de compreensão de informações quantitativas. No terceiro, os 

alunos serão expostos a conhecimentos e debates acerca da produção de dados primários e 

secundários, além de explorarem as bases de dados disponíveis no Brasil. 

O primeiro módulo será oferecido em sala de aula. Os dois seguintes, no laboratório de infor-

mática, de modo que os estudantes possam se familiarizar com pacotes estatísticos para Ciên-

cias Sociais, tanto na exploração de dados prontos, quanto na formulação de bases de dados e 

sintaxes próprias. 

Serão duas avaliações, de 50 pontos cada. Uma a ser entregue no dia 20 de setembro. A outra 

no dia 29 de novembro. 

  

1. Apresentação do curso e debates acerca do método em ciências sociais (4 aulas): 

Aula 1: Definição de problemas de pesquisa. Adequação de perguntas e desenhos de 

pesquisa aos métodos. Debate sobre projetos de pesquisa. 

Aula 2: Ultrapassando a “divisão” quantitativa/qualitativa. 

Aula 3: Estudos de caso; estudos institucionalistas. 

Aula 4: Perspectiva comparada em Ciências Sociais.  

 

2. Técnicas e estratégias de pesquisa. Conceitos e medidas quantitativas (7 aulas): 

Aula 5: Medidas de tendência central e medidas de dispersão.  

Aula 6: Probabilidade e probabilidade condicional. Análise de tabelas bi-variadas. 

Aula 7: Distribuições de probabilidades: variáveis aleatórias discretas, média, variância, 

distribuição binomial.  

Aula 8: Distribuição normal.  

Aula 9: Teorema do Limite Central. Estimativa da média. Diferenças de médias.  



Aula 10: Testes de hipóteses: estimativas por intervalo de confiança. Testes de hipóte-

ses: teste clássico.  

Aula 11: Análise da Variância. Medidas de correlação. 

 

3. Instrumentos de pesquisa: trabalho e manipulação de dados primários e secundários 

(5 aulas): 

Aulas 12 e 13: Formulação de questionários e preparação de entrevistas. Construção 

de dados primários. Compreensão da formulação de surveys. Amostras. O problema 

do viés em pesquisa social. 

Aulas 14, 15 e 16: Uso de base de dados secundários. Bases de dados existentes no 

Brasil.  
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