B2 Ciências Sociais: Perguntas e Metodologia Científica

Questões de pesquisa e metodologia
científica
Começando:
Faça uma lista breve (cerca de 5 a 6 tópicos) com questões de pesquisa que você encontrou em
artigos científicos recentemente.
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Atividade 1:
Compartilhe sua lista com seu parceiro/sua parceira de tandem e discutam quão relevantes vocês
consideram as questões de pesquisa, tentando prever as potenciais implicações para os resultados
dela. Que relações vocês podem estabelecer entre as possíveis respostas às questões de pesquisa
e o mundo fora da universidade (a sociedade em geral, a prática profissional de diversas áreas
etc.)?

Introduzindo um ponto:
A tese central é (que)...
O questionamento trata de...
O cerne da questão aqui é...
A motivação desse estudo fundamenta-se em.../A motivação desse estudo está em...
Formulando algo como um fato:
Não há dúvidas de que...
É fato que...
Está fora de questão que...
É de conhecimento comum que.../É amplamente conhecido que.../*É consabido que...
*Esta última opção é bastante formal e ocorre somente em textos escritos.
Expressando prós e contras:
Por um lado... Por outro lado...
Muitas pessoas até pensam que..., porém outras já são da opinião de que...
Um argumento a favor disso/contra isso é...
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É necessário considerar dois lados diante desse questionamento:...
Expressando dúvidas:
Eu não estou convencido de que...
Você realmente acredita que...? / O senhor/A senhora realmente acredita que...?
Como nós podemos ter certeza de que...?
Apresentando razões:
O motivo pelo qual trago isso é que...
Meu argumento se baseia em... / Meus argumentos encontram justificativa em.../no fato de que...
A razão disso está em.../no fato de que...
O motivo disso é que...

Atividade 2:
Escolham a questão de pesquisa das suas listas que vocês consideraram mais relevante e que tem
as implicações mais significativas. Pensem juntos com quais abordagens metodológicas seria
possível investigar essa questão e quais seriam as vantagens e desvantagens das diferentes
abordagens.
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