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PUBLICAÇÃO
Pedagogia do movimento camponês na Paraíba. Das ligas aos
assentamentos rurais
Antonio Alberto Pereira
O autor analisa a experiência da educação camponesa desde as ligas aos
assentamentos rurais. Com base na diferenciação territorial e de modelos de
desenvolvimento, estuda a Paraíba e traz importante contribuição para a
construção da Educação do Campo como política pública.

APOIO
Elaborado por Tomás Sombini Druzian e Herivelto Fernandes Rocha. Pesquisadores do NERA – Bolsistas Ciência na UNESP.
Coordenação: Francilane Eulália de Souza
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PUBLICAÇÕES DO MST NA INTERNET:
Novos recursos para pesquisar a luta pela terra e a formação camponesa
Clifford Andrew Welch
Coordenador Adjunto do NERA
Recentemente, foi lançado um novo recurso que facilita pesquisas nas publicações do MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Como parte do Projeto de Organização e
Disponibilização do Arquivo Documental do MST, todas as edições do Jornal Sem Terra e da Revista
Sem Terra até o final de 2008 foram recuperadas e digitalizadas. Este projeto coordenado pelo NERA foi
financiado pelo IICA - Instituto Interamericano de Cooperação na Agricultura através do NEAD –
Núcleo de Estudos de Desenvolvimento Rural do MDA - Ministério de Desenvolvimento Agrário
A digitalização foi realizada por meio do DocPro – um buscador - que possibilita o aproveitamento
de grandes quantidades de material em buscas instantâneas. Pode-se buscar um termo ou conjunto de
termos em todas as edições do jornal e da revista e receber o resultado completo em menos que um
segundo. O DocPro ainda possibilita ao pesquisador a localização dos termos em cada página com
controles digitais e destaque em cores.
Os dispositivos do programa oferecem a possibilidade de salvar os resultados desejados em forma
de PDF, para ser arquivado ou impresso.
Para usar este recurso, visite o site http://www4.fct.unesp.br/nera/links.php e clique no link Centro
de Documentação e Memória da UNESP (CEDEM). Utilize as seguintes instruções para experimentar com
os dispositivos do programa e assim melhorar os resultados de sua pesquisa.

Instruções

Clique sobre o ícone “pastinha amarela” no canto superior esquerdo, logo abaixo da “orelha” ”Centro
de Referência Virtual CEDEM”. Ali encontra-se o acervo que está disponível. Veja na tela abaixo. (Você
pode aumentar o tamanho desta figura com seu Adobe Reader.)

Para navegar dentro de uma busca, sem dificuldades, sempre clique no ícone “próxima ocorrência”,
Vai aparecer a advertência - “AGUARDAR” - e deve aguardar sem clicar em mais nada porque pode “travar“
a navegação. Note no lado esquerdo – na “pastinha amarela” – que quando o programa passa de uma
pasta para outra sempre aparece o número da edição do jornal ou revista da busca. Tem-se a opção de
deixar essa tela aberta o tempo todo para ajudar controlar sua navegação.
Veja na tela abaixo que na “pesquisa” aparecem quantas ocorrências têm em todo o acervo e
quantas ocorrências têm na pasta que você está navegando.
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Para visualizar melhor, uma boa opção é o “encaixe nas laterais”. Rolar esta tela para poder ver o
restante da página, o número da página e confirmar o número da edição.
O pesquisador pode gerar o pdf diretamente deste site clicando na opção “MAIS...” e utilizando o
dispositivo “Salvar como na tela abaixo”. Respeite o “AGUARDAR” para não travar o processo.

Quando clicar em “Salvar”, aparece a janela “Salvar no formato PDF”. (Veja abaixo.) Note que tem a
opção de gerar o pdf da página que se encontra, ou das demais páginas. Pode-se também gerar o pdf da
pasta inteira e subpastas ou ainda gerar o pdf do resultado das pesquisas. Feita a opção, clique em
“GERAR”.
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Em seguida aparece na cor de rosa “Clique aqui para baixar o pdf” que será gerado e aberto no
Adobe Reader, como mostram as imagens.

Nos próximos meses, vamos divulgar e disponibilizar mais recursos documentais do
arquivo do MST. Boa pesquisa!
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