
 

 

 
 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA:  
METODOLOGIA  

CÓDIGO:  

DAA00282 

CURSO/DEPARTAMENTO:  

Licenciatura em Teatro/Departamento de Artes 

 

CARGA HORÁRIA: 40h 

PRÉ-REQUISITOS:                                        

Não 

CRÉDITOS: 2 

PROFESSOR: Luiz Daniel Lerro 
 

VIGÊNCIA/PERÍODO: 2020/1 

 Titulação: Doutor em Artes Cênicas – Universidade de Bolonha (UNIBO – Itália) e Universidade Federal da 

Bahia (UFBA). 
 

  EMENTA: Pesquisa científica; Elementos e metodologia em Arte-Educação. Categorias do 

pensamento. Categorias de análise. Critérios de cientificidade. Normas técnicas. Objetivo: Introduzir o 

aluno no campo de metodologia cientifica, seus fundamentos, conceitos e Importância dos métodos de 

pesquisa para o trabalho de reflexão e construção do conhecimento. 
 
  
OBJETIVOS: Conhecer os princípios fundamentais da metodologia e da pesquisa científica, com o 

objetivo de aprender a redigir trabalhos aplicando a metodologia científica, cujas especificações serão 

cobradas durante o curso.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 
1. Apresentação de plano de disciplina; métodos e técnicas de pesquisas em ciências humanas; 

2. Métodos e técnicas de pesquisas em Artes e suas linguagens: artes visuais; música e teatro; 

3. Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC-CAPES); 

4. A Etnografia e Auto Etnografia para a pesquisa na prática artística; 

5. O Ensino e a Pesquisa – a relação entre o pensar e o agir do pesquisador   

6. Prática de pesquisa – exercícios de elaboração e reelaboração de pré-projetos para TCC; 

7. Problemas teórico-metodológicos no desenvolvimento de pesquisa. 

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
a) Método: aulas teórico-expositivas; leituras e análises em classe; seminários práticos.  

b) Recursos: sala de aula; lousa; biblioteca; acesso à internet; som estéreo; data show.  

 

 

AVALIAÇÃO: O processo de AVALIAÇÃO é sistêmico. Portanto, não se concentra somente na etapa final, 

mas também durante os encontros. No processo de AVALIAÇÃO considerarei: a) frequência/horário; b) 

participação em sala de aula e nos projetos; c) motivação e interesse; d) leitura de bibliografia básica. Durante o 

semestre duas provas, cada qual valendo 5 pontos, sendo considerada, para a avaliação do discente, não somente 

a prova em si, mas o processo de ensino e aprendizagem. 
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