
DISCIPLINA: METODOLOGIA E PRÁTICA EM PESQUISA EM GEOGRAFIA 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 75 horas 
   TEÓRICA: 45 horas 
   PRÁTICA: 30 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: GE 015 

EMENTA 
A natureza da pesquisa em Geografia e suas bases metodológicas; o papel do trabalho de 
campo na pesquisa geográfica; a longa constituição do olhar geográfico; os quadros 
geográficos e a descrição em Geografia; a imagem enquanto instrumento de pesquisa; as 
representações (geo)gráficas; as principais abordagens metodológicas da Geografia 
contemporânea; a importância dos conceitos como ferramentas para a pesquisa geográfica; a 
construção do objeto científico em Geografia: definição dos objetivos, temporalidade e escalas 
de análise; elaboração de projeto de pesquisa em Geografia. 

OBJETIVOS 
● Discutir a natureza da pesquisa geográfica e as suas bases metodológicas; 
● Compreender a tradição do trabalho de campo na Geografia;  
● Evidenciar a importância do olhar geográfico na constituição da observação do 

geógrafo; 
● Explorar o papel da imagem na pesquisa em Geografia; 
● Reconhecer as representações (geo)gráficas como ferramenta tradicional do geógrafo; 
● Apresentar as principais abordagens metodológicas contemporâneas na Geografia;  
● Examinar a importância dos conceitos como ferramentas para pesquisa geográfica; 
● Elaborar projeto de pesquisa em Geografia. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas, seminários, debates com base na bibliografia e trabalho de campo. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 
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