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PRÁTICA DE PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados 

Geografia, História, Sociologia 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 

[CHSA01IF] Investigar fenômenos e processos de natureza histórica, social, econômica, 

filosófica, ambiental, política e cultural, presentes no cotidiano como fontes de dados para a 

análise, interpretação, crítica e proposição científica. 

[CHSA02IF] Testar, a partir de dados investigados em âmbito local, regional, nacional e/ou 

global, procedimentos e linguagens adequados à pesquisa científica com vistas à 

(re)formulação de conhecimentos, apresentando conclusões práticas e/ou teóricas, com a 

utilização de diferentes mídias. 

[CHSA03IF] Sistematizar informações com base em pesquisa crítica (documental, bibliográfica, 

exploratória, de campo, experimental, etc.) a fim de se obter conhecimentos confiáveis. 

[CHSA07IF] Identificar, na diversidade de contextos históricos e geográficos e de modos de vida 

dos grupos humanos, práticas, crenças, valores e normas relacionadas às diferentes 

identidades socioculturais. 

[CHSA08IF] Mobilizar recursos e conhecimentos de natureza sociocultural e ambiental, a partir 

das demandas locais, regionais, nacionais e/ou globais, segundo as especificidades das 

diversidades e coletividades. 

[CHSA09IF] Propor ações de mediação e intervenção sobre questões adversas envolvidas na 

vida pública e cotidiana, por meio de projetos contributivos à construção de um espaço de 

convivência democrática e respeitosa dos direitos e da dignidade humana. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, ensino com pesquisa, estudo de texto, filmes e vídeos, pesquisa em 

laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, produção de materiais sobre 

a temática abordada, produção de texto, projeto de pesquisa. 

 

Recursos materiais necessários 

Sala de aula, quadro, material impresso, mesas e carteiras, biblioteca, acesso à internet. 

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural 
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

 

A partir do itinerário formativo “Ciências Humanas e sociais aplicadas” e no bojo da unidade 

temática “Ser Humano, Cultura e Conhecimento”,  

Pretende-se o aprofundamento dos fundamentos teórico-metodológicos das Ciências Humanas 

e Sociais Aplicadas como área do conhecimento e, também, de como os diferentes 

componentes curriculares podem dialogar e contribuir para a constituição formativa do 

estudante, de modo integral, complexo, reflexivo e propositivo (DISTRITO FEDERAL, 2020, p. 

106). 

 

Informados por essa perspectiva, tomamos por base os eixos estruturantes da “Investigação 

Científica” e da “Mediação e intervenção sociocultural” presentes no “Currículo em movimento 

do novo Ensino Médio” do Distrito Federal no sentido de construir a presente eletiva orientada 

“Prática de pesquisa em ciências sociais” cujo objetivo principal  se dá a partir da apresentação 

e construção coletiva, em parceria com  o estudante do ensino médio, de todas as etapas e 

processos a partir dos quais se produz um projeto de iniciação em pesquisa científica nas 

ciências humanas, sociais e sociais aplicadas. 

A disciplina terá início com um conjunto de discussões a partir das quais serão apresentados 

os pilares técnicos de um projeto de investigação social. Em outros termos, apresentaremos e 

discutiremos cada um dos elementos que compõe um projeto de pesquisa, desde os aspectos 

formais até aqueles de natureza técnica e teórica, vejamos: 

Elementos pré-textuais:  

01. Capa;  

02. Folha de rosto;  

03. Sumário; elementos textuais:   

04. Tema;  

05. Resumo;  

06. Palavras - chave;  

07. Problema;  

08. Objetivos (Geral - Específico);  

09. Hipóteses;  

10. Justificativa;  

11. Referencial Teórico;  

12. Métodos e técnicas;  

13. Resultados Esperados;  

14. Cronograma de Atividades. Elementos pós-textuais:  

15. Referências;  

16. Anexos.  

 

A partir do detalhamento de cada um dos elementos de um projeto de pesquisa em ciências 

sociais será proposto ao estudante o desafio de construir coletivamente um grande projeto de 

pesquisa realizado por toda a turma em parceria com o(s) professor (es) da disciplina e 

paralelamente, desenvolver um pré-projeto individual sob orientação do docente. 
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Estratégias de avaliação do estudante 

A estratégia de avaliação consiste na produção coletiva de um projeto de pesquisa integrado 

por toda a turma e docente(es) e a entrega de um pré-projeto de pesquisa de autoria individual. 

 

Referências 

FERREIRA, Charles Albert Moises. Manual prático para elaboração de projetos de pesquisa. 
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DISTRITO FEDERAL. Currículo em movimento do Novo Ensino Médio. SEEDF, 2020. 
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