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RESUMO: A disciplina Procedimentos de Pesquisa em Educomunicação do curso de licenciatura em 

Educomunicação da Escola de Comunicações e Artes da USP objetiva oferecer aos discentes o 

suporte epistemológico e prático para que compreendam a natureza da pesquisa científica, 

orientando-os a planejar e a desenvolver projetos voltados ao campo da Educomunicação. Contribui 

para que elaborem o projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), por meio de ações em torno 

da pesquisa científica que envolvem desde a escolha temática até a busca por informações e a 

produção textual. Em face disso, a disciplina configurou território profícuo ao diálogo entre biblioteca 

universitária e sala de aula a partir do desenvolvimento de ações conjuntas tendo como meta a 

formação do estudante como alguém que se relaciona afirmativamente com informações e 

conhecimentos. Articulado ao desenvolvimento do projeto de TCC, a disciplina incluiu práticas a partir 

da proposta de que os estudantes redigissem verbetes na Wikipédia, enciclopédia digital aberta e 

colaborativa de amplo alcance.  A iniciativa configurou possibilidades de abordar a produção de textos 

descritivos, isentos da opinião e do juízo de valor, pautados em fontes de informações confiáveis e 

devidamente referenciadas. Nesses termos, com o acompanhamento do docente e o uso das 

ferramentas do ambiente virtual da disciplina no Stoa USP, as bibliotecárias participaram de 3 aulas 

em que desenvolveram atividades em torno de práticas de pesquisa, recursos de informação, 

fichamentos, normas à escrita acadêmica e oficina sobre edição de verbetes na Wikipédia. A ação 

valeu-se do potencial da Wikipédia, ferramenta aberta e pautada no ideal do conhecimento livre, para 

que os estudantes experimentassem dinâmicas de pesquisa e de produção textual alinhadas ao 

escopo da disciplina. A experiência destacou a importância da biblioteca universitária como instância 

educativa, atuando em parcerias com sala de aula, indo além da dimensão da oferta informacional. 
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