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PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: uma proposta para Seminário Integrador

PROPOSTA:  Realizar pesquisas bibliográficas dentro da área Educação do Campo. Os temas, de perspectiva
interdisciplinar, podem ser escolhidos conjuntamente e estudados em grupos de três/quatro alunos. Para alunos
em anos iniciais, o foco pode ser a iniciação e a vivência na pesquisa universitária. Para alunos de 4º e 5º períodos
em diante, os temas podem ser relacionados às pesquisas do estágio e TCC.

Proposta de cronograma geral das disciplinas:
1-  Apresentação da proposta,  levantamento de temas e formação dos grupos.  Alguns temas sugeridos  como
exemplos, conforme lista:
História dos Movimentos Sociais; 
Políticas Públicas na Educação do Campo; 
Educação de Jovens e Adultos do Campo; 
Formação docente dos professores atuantes nas escolas do campo; 
Comunidades indígenas e Educação; 
Comunidades quilombolas e Educação;
Didática e Práticas Pedagógicas no campo; 
Arte na Educação do Campo;
Interculturalidade na Educação do Campo; 
Pedagogia da Alternância; 
Questão Agrária e Campesinato;
Educação do Campo e meio ambiente;
Cultura local (ex.: cantigas de roda) X Globalização (inserção da cultura geral na local);
Celebrações tradicionais em comunidades do campo;
Biblioteca comunitária e escolar;
Agricultura familiar e escolar;
Inclusão escolar;
Gênero, diversidade e Educação do Campo;
Educação e direitos humanos;
Práticas sociais e a física (ou as Ciências Físicas) no contexto do campo;
Processos de modernização (conservadora) do campo;
Práticas sociais e matemática no contexto do campo (grandezas e medidas, áreas, volumes, perímetro etc.).
Mística e Educação do Campo;
Tecnologias na Educação do Campo.

2) Apresentação da estrutura do trabalho a ser realizado, com orientações para princípios da pesquisa acadêmica.
Cronograma do trabalho dos alunos:
a- Escolha do tema; reunião dos grupos;
b-  Exploração  de  sites  que  abordam  o  tema;  seleção  de  sites  seguros;  primeiras  leituras  (laboratório  de
informática);
c- Pesquisa bibliográfica na biblioteca, em obras que abordam o tema;
d- Retorno ao laboratório de informática para sistematização das informações encontradas;
e- Estruturação em slides do que foi encontrado. Identificação de lacunas e retorno às pesquisas; identificação no
grupo de experiências das comunidades que podem ilustrar o tema;
f-  Apresentação  para  a  turma  da  primeira  versão  em slides  dos  resultados  das  pesquisas;  identificação  de
problemas e questões a serem melhor investigadas;
g- Reunião dos grupos; retorno à pesquisa bibliográfica; fechamento da etapa de pesquisa.
h- Apresentação (5 min.) em slides dos trabalhos em um GT na Semana da LECampo (um evento que já estava
previsto, mas pode ser um evento próprio para esse compartilhamento), com os resultados encontrados. Retorno
dos  participantes  sobre  o  que  pode  ser  melhorado  para  próximas  pesquisas,  estágio,  experiências  nas
comunidades.
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3) Durante a etapa dos trabalhos, deve ser oferecida ajuda aos alunos quanto à escolha de sites e obras sobre o
tema e questões relativas à especificidade dos temas. Os alunos poderão ainda, a depender da disponibilidade dos
professores de outras áreas do curso, procurá-los do curso para auxiliar os alunos quanto ao tema e fontes para
pesquisa.

4)  A  utilização  do  laboratório  também  demandará  uma  preparação  para  uso  (com  cuidado)  dos  recursos
disponíveis, bem como dinâmica de participação dos envolvidos em cada grupo.

5) No período de Tempo-Comunidade (ou intervalos entre as aulas) os grupos poderão aperfeiçoar as pesquisas,
com leituras a respeito do tema escolhido.

6) Ao final da disciplina, depois de apresentados os trabalhos no GT da Semana da Educação do Campo, em
outubro, também será proposto à coordenação que publique os trabalhos dos alunos (pdfs), com licença Creative
Commons,  em página própria do curso, de forma a dar visibilidade aos trabalhos e compartilhar as pesquisas
feitas.

OBJETIVOS: 

• Integrar  os  conhecimentos  adquiridos/vivenciados,  enfatizando  a  importância  da  perspectiva  crítica,  a

linguagem formal (escrita e fala), o olhar investigador, além de estratégias de identificação de problemas e
soluções relativos à Educação do Campo. 

• Incentivar a flexibilidade, a liderança e a capacidade de comunicação escrita e oral por meio do trabalho

em equipe. 

• Auxiliar nas tarefas de pesquisa e reflexão sobre temas, necessárias para sua atuação na elaboração de

TCC e estágio.

METODOLOGIA: 
Foi detalhada no cronograma apresentado e pode ser resumida como:
Pesquisa bibliográfica, através de consulta a sites e obras impressas encontradas e sugeridas pelo professor, de
maneira a ter o máximo de contato com o tema escolhido pelo grupo. Em grupo de quatro alunos, o trabalho será
desenvolvido de forma mais flexível, desde que conte com participação ativa de todos os envolvidos.

Recursos utilizados pelo professor-orientador:
Slides com orientações para a pesquisa;  um texto escrito sobre pesquisa acadêmica;  vídeos e outros recursos
multimodais para orientar os grupos (poderão ser adaptados para atender dificuldades observadas no processo da
pesquisa); lista de controle dos grupos e escolhas temáticas.

FORMA DE AVALIAÇÃO PELO PROFESSOR
Pelo acompanhamento do professor ao longo de todas as etapas do cronograma, a avaliação será processual.
Quando indicados problemas, serão tomadas medidas para resolvê-los de forma mais formativa para os alunos. A
participação ativa de todos os membros será avaliada ao longo de todo o percurso. Nas apresentações escritas
dos slides e orais do grupo, serão observadas a adequação formal e a postura do grupo diante dos ouvintes e do
tema escolhido.

Grupo: _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Tema escolhido: _____________________________________________________________________________
Estratégias de pesquisa: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Anotações: __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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