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Pré-requisito: -  Carga horária 

semestral: 60h 

Créditos: 

3 

Distribuição da carga horária semestral 

Teórica Exercício Laboratório 

45 15 - 

Ementa: 

Contextualização da problemática de pesquisa e extensão em escolas do campo. Pesquisa 

exploratória, levantamento de dados de regiões e comunidades do território nacional e 
internacional com características específicas, com dimensões política, social, cultural, histórica, 
econômica, ambiental, educacional e étnico-racial e seus impactos nas escolas do campo. 
Revisão de literatura. Estado da arte. Parte da carga horária desta disciplina é reservada para 

planejamento, desenvolvimento e execução de atividades extensionistas. O estudante terá 
também a possibilidade de compreender o espaço escolar como potencial espaço de pesquisa e 
extensão no qual seu projeto poderá proporcionar intervenções e/ou reflexões no âmbito do 
ensino. 

Objetivos específicos: 

Perceber as ciências humanas, sociais e da natureza como possibilidades de desencadear a 

reflexão e entendimento da realidade. Contribuir para a compreensão e análise do 
desenvolvimento científico do pensamento humano. Analisar cientificamente as temáticas 
básicas das relações culturais da nossa sociedade, como um processo dinâmico de alterações 

sociais. Discutir temas atuais para nortear a formação humanística do educador do campo, 
constituindo as bases para o comprometimento com o desenvolvimento político-cultural, 
socioeconômico e ambiental. Estabelecer relações e exercícios de cidadania crítico e ético, o 
cumprimento da responsabilidade social com a melhoria da qualidade de vida pessoal, 

individual e coletiva. Planejar, desenvolver e executar atividades extensionistas. Possibilitar ao 
estudante reflexões acerca do âmbito do ensino por meio acerca de observações e vivências nas 
escolas do campo. 

Conteúdo programático: 
1- Fundamentos teóricos para a pesquisa em Educação e as contribuições para o ensino. 

2- Diagnóstico de assuntos/temas de pesquisa nas comunidades campesinas. 
3- Introdução à metodologia científica de pesquisa. 
4- Elementos da pesquisa científica. Projeto de Pesquisa: Estrutura. Revisão 

20/05/2021



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  

CENTRO DE ENSINO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS 

 

 

bibliográfica: tipos de fontes de pesquisa e qualidade. 

5- Normas e Formatação para elaboração de Documentos Científicos 

6- Desenvolvimento de projetos de pesquisa em Educação do Campo. 

Metodologia: 

O conteúdo será desenvolvido por meio de estratégias didático-pedagógicas diferenciadas. Levará em 

conta o contexto de pandemia e isolamento social, garantindo a segurança dos agentes envolvidos no 

processo Ensino-aprendizagem. 

Aulas síncronas dialogadas com o uso de problematização, buscando criar situações que levem 

o/discente a perceber em sua realidade potenciais objetos de pesquisa. Aulas assíncronas abordando 

atividades individuais ou em grupo com orientação prévia dos professores com fins a produção de um 

projeto de pesquisa.  

Aulas assíncronas abordando atividades individuais ou em grupo com orientação prévia. Serão 

utilizados textos digitais, plataformas digitais disponibilizada pela universidade e/ou outra que for 

possível adequar às necessidades da classe em tempos de pandemia, softwares para envio de mensagens. 

Utilização de vídeos e respectiva análise do conteúdo apresentado. Apresentações de trabalhos.  

As atividades didáticas síncronas, que requerem a participação dos/as discentes em tempo real, 

contribuindo para um ambiente virtual de aprendizagem interativo, acontecerão por intermédio da 

plataforma Google Meet de videoconferência e pelo ambiente virtual do Google Classroom, ambos 

disponibilizados pela UFES.  

As atividades assíncronas, que não acontecerão em tempo real, serão realizadas por intermédio do 

Google Classroom, através de Pasta da turma, utilizando o Google Drive, Google Docs e Google Forms. 

Também será possível o uso do recurso do Google Chat, e outros que se julgar necessário durante o 

semestre. 

Critérios/Processos de avaliação da aprendizagem: 

A avaliação será contínua e formativa. Serão utilizadas estratégias divididas entre tempo universidade e 
tempo comunidade. Dentre essas estratégias estão a elaboração de relatórios; realização de atividades 

individuais e em equipe. A confecção de trabalhos teóricos acerca dos conceitos fundamentais discutidos 

na disciplina. Estudos dirigidos, participação ativa durante as aulas síncronas. Cumprimento de prazos 

acordados. Participação e apresentação de assuntos em seminários.  

Bibliografia básica: 

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1999. 

MOLINA, M.C. Educação do campo e Pesquisa II: questões para reflexão. (org). Brasília: 

MDA/MEC, 2010. 

ROSS, Jurandyr L. S. (org.) Geografia do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2005.  

Bibliografia complementar: 

ALMEIDA, Rosângela; PASSINI, Elza Yasuko. O espaço geográfico: ensino e representação. 

15. ed. São Paulo: Contexto, 1989.  

ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009. 

BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: J. 
Zahar, 2003.  

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 24. Ed. Rio de Janeiro: Graal, 2007.  

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2002. 
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Cronograma:  

O cronograma aqui apresentado está explicitado de acordo com o Tempo Universidade.  

JUNHO (Aulas síncronas e assíncronas): 

 Apresentações do professor e da disciplina 

 Acolhimento, apresentação e expectativas dos/as discentes.  

 Diagnóstico de assuntos/temas de pesquisa nas comunidades campesinas. 

 Saber popular e conhecimento científico. Diálogo de saberes. 

 Demarcação do conhecimento científico: a teoria do método como caminho da pesquisa.  

 Início dos estudos dos artigos da referência: MOLINA, M.C. Educação do campo e 

Pesquisa II: questões para reflexão. (org). Brasília: MDA/MEC, 2010 

JULHO (Aulas síncronas e assíncronas): 

 Continuação dos estudos dos artigos da referência: MOLINA, M.C. Educação do campo e 

Pesquisa II: questões para reflexão. (org). Brasília: MDA/MEC, 2010. 

 Divisão dos artigos e organização do seminário 

 Apresentação do seminário. 

 Exame parcial das atividades* 

AGOSTO (Aulas síncronas e assíncronas):  

 Elementos do projeto de Pesquisa: 

objetivos geral e específicos; 

fundamentação teórica; 

metodologia; 

cronograma; 

referências bibliográficas.  

 Elaboração de um projeto de pesquisa a partir dos estudos e da realidade da Educação do 
Campo; 

 Introdução ao estudo do livro: ARENDT, Hannah. A Condição humana. 10. ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2009. 

SETEMBRO/OUTUBRO (Aulas síncronas e assíncronas):  

 Apresentação e ajustes do desenvolvimento do projeto de pesquisa a partir dos estudos e 
da realidade da Educação do Campo. 

 Conclusão e apresentação dos projetos.  

 Exame parcial das atividades* 

 

*definição a ser tomada de forma coletiva com a turma 

 

 

Prof. Dr. Rochkhudson Batista de Faria 
SIAPE 3190383 
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