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Abstract. This program aimed to empower and/or supplement the training of 

teachers who teaching in Rural Schools, in Information and Communication 

Technologies (ICT), with the goal that these are vectors of digital inclusion in 

the localities where they perform their activities. In possession of knowledge in 

ICT, Educators who teach in Countryside Schools produced media artifacts, 

contextualized with the reality of each location in various projects 

implemented in their schools of origin. 

Resumo. O presente artigo descreve o programa CATIVAR que visa capacitar 

e/ou complementar a formação do e professores de Educação do Campo, em 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC´s), com o objetivo de que 

esses sejam vetores de inclusão digital nas localidades onde desempenham 

suas atividades. De posse do conhecimento em TIC´s, os Educadores do 

Campo produziram artefatos midiáticos, contextualizados com a realidade de 

cada local, em diferentes projetos realizados em suas escolas de origem. 

1. Introdução 

Atualmente é impossível negar o poder que as tecnologias exercem, nos mais diferentes 
setores da sociedade. Assim como, ao longo dos tempos, o pensamento criativo humano 
gerou novas ferramentas tecnológicas, essas conseqüentemente acabaram modificando as 
relações entre as pessoas que as utilizam, ou seja, mudando o paradigma de 
relacionamento na sociedade. Fruto dessa relação dialética torna-se possível a discussão 
sobre os conceitos de exclusão digital e por que não social daqueles indivíduos 
impedidos, pelos mais diversos fatores, de interagir e se apropriar do potencial que as 
tecnologias oferecem. 

 Em 2006, a Sociedade Brasileira de Computação (SBC), apontou os grandes 
problemas de pesquisa que área da Computação deveria enfrentar nos dez anos 
seguintes. Entre esses, destacado como um dos cinco maiores desafios estava o Acesso 
Participativo e Universal do Cidadão Brasileiro ao Conhecimento, ou seja, possibilitar as 
pessoas o acesso ao conhecimento por meio de TIC´s (COMPUTAÇÃO BRASIL, 
2006).  

 Em uma concepção de grupo, a inclusão digital deve possibilitar que as pessoas 
utilizem algum recurso midiático para exercer sua cidadania e para se comunicar, uma 
vez que a nova forma de interação atualmente tem sido amplamente cercada de artefatos 
tecnológicos e acesso a internet. Porém, essa evidência faz sobressair à necessidade de 
pessoas capacitadas para enfrentar esse novo cenário e apresenta muitas vezes uma 
realidade de exclusão digital e principalmente social. Para Feliciano (2007) “a expressão 



  

desigualdade digital designa geralmente a separação entre pessoas, domicílios, 

empresas e áreas geográficas em diferentes níveis socioeconômicos, medida em termos 

de suas possibilidades de acesso às Tecnologias de Comunicação e Informação (TCI), 

tais como computadores e internet, e sua utilização.” Neste sentido, o Ministério das 
Comunicações (MiniCom), através de edital, no ano de 2011 apoiou ações de 
Capacitação de Professores das Escolas Públicas, localizadas em áreas rurais, no que diz 
respeito ao uso das TIC´s na Educação do Campo, respeitando as dimensões sociais, 
culturais e étnicas, entendendo ser um segmento que historicamente estava a margem da 
sociedade e conseqüentemente excluído. 

2. Educação do Campo 

O conceito de Educação do Campo não existia antes de 1996, e desde esse período vem 
sendo inserido na agenda política (FERNANDES, 2006), (SOUZA, 2008). Para 
Munarim (2006), mesmo o Ministério da Educação - MEC, criado em 1930, somente 
nessa década, tem considerado a elaboração de uma política nacional de Educação do 
Campo.  

 Em 2001 foi promulgado o Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001), o 
qual, embora estabeleça entre suas diretrizes o “tratamento diferenciado para a escola 
rural”, recomenda numa clara alusão ao modelo urbano, a organização do ensino em 
séries, a extinção progressiva das escolas unidocentes e a universalização do transporte 
escolar (HENRIQUES, 2007). Essa prática infelizmente ainda continua acontecendo.  

 Para Munarim (2011), no que se refere à educação escolar no meio rural, os 
conteúdos da Resolução CNE/CEB nº 1 e 2, respectivamente de 2002 e 2008, instituem 
as Diretrizes Operacionais da Educação Básica do Campo, seguidas pelo Decreto nº 
7.352, de 2010, que dispõem de política de educação do campo, são as primeiras ações 
para tentar romper inflexões históricas.  

 A resolução CNE/CEB nº 1, a destacar, coloca em pauta a Formação de 
Professores e Diversidade, enquanto a CNE/CEB nº 2, o primeiro documento normativo 
que utiliza o termo “Educação do Campo. Sendo que o decreto nº 7.352, é o documento 
oficial, onde se comprova que o Brasil tem uma política pública voltada para Educação 
do Campo. 

 Embora exista muito preconceito a cerca do “campo”, do “rural” e equívocos 
que cercam o conceito da Educação do Campo, é importante ressaltar, nas palavras de 
Souza (2008) que, em contraponto à visão de camponês e de rural como sinônimo de 
arcaico e atrasado, a concepção de educação do campo valoriza os conhecimentos da 
prática social dos camponeses e enfatiza o campo como lugar de trabalho, moradia, 
lazer, sociabilidade, identidade, enfim, como lugar da construção de novas possibilidades 
de reprodução social e de desenvolvimento sustentável. Para Kolling (1999), ”uma 

escola do campo não precisa ser uma escola agrícola, mas será necessariamente uma 

escola vinculada à cultura que se produz por meio das relações sociais mediadas pelo 

trabalho na terra”. 

 



  

3. Tecnologias na Educação 

No que diz respeito a Tecnologias na Educação, historicamente desde a década de 70, o 
Brasil vem realizando projetos para incentivar o uso dos computadores no contexto 
escolar. Entre esses, o surgimento do LEC/UFRGS (Laboratório de Estudos 
Cognitivos), que desde 1979, vem investigando os processos cognitivos dos estudantes 
em situações de aprendizagem, que fazem uso de interações com o computador. 
Seguidas pelo estudo do Logo na Unicamp (Valente) por volta de 1975.  

 Na década de 80, como ações significativas, a destacar o EDUCOM/Unicamp, o 
Projeto Formar, o Proinfe e nos anos 90 o popular ProInfo (Programa Nacional de 
Tecnologia Educacional) do MEC, que é um programa educacional com o objetivo de 
promover o uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica, que 
atualmente se estende para o Campo. 

 Ao longo desse tempo muitos problemas se apresentaram como o alto custo dos 
equipamentos, resistência ao uso das tecnologias, consideradas “substitutas” do 
professor e alguns desafios ainda precisam ser vencidos como infraestrutura, formação 
de professores e a mudança de pensamento para essa nova realidade social, conforme as 
palavras de Regina Scarpa, “agora em vez de pensarmos em Tecnologias voltadas para 

a Educação, o foco deve se dar em função de uma Educação com 

Tecnologia”(COSTA,2010). 

4. Programa CATIVAR 

O IFRS- Ibirubá em parceria com o MiniCom, no ano de 2012, iniciou o programa 
Capacitação em Tecnologias da Informação visando Aperfeiçoamento de 

professores que atuam na área Rural – CATIVAR. Esse, procurou capacitar e/ou 
complementar a formação de professores de Educação do Campo, em Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC´s), com o objetivo de que esses sejam vetores de 
inclusão digital, nas localidades onde desempenham suas atividades.  

 O edital previu um orçamento em torno de R$ 100.000,00, os quais foram 
investidos na aquisição de vinte sete computadores, duas lousas digitais e onze tablets 
para compor um espaço apropriado e atualizado em relação a novas tecnologias, para a 
realização das atividades propostas pelo programa. Parte do montante foi disponibilizado 
ao pagamento de cinco bolsas de extensão, para alunos de graduação, por um período de 
oito meses. 

 O programa CATIVAR é coordenado por dois professores da área de 
Informática e uma pedagoga. Além de contar com a colaboração de professores do 
IFRS-Ibirubá, das mais diversas áreas de conhecimento (inglês, química, matemática, 
educação) e bolsistas que deram suporte para a realização das oficinas oferecidas. 
Através do apoio dessa equipe multidisciplinar, o programa foi estruturado de modo a 
atender as necessidades do público alvo.  

 Inicialmente os coordenadores do Programa realizaram visitas em todas as 
escolas do Campo dos dois municípios atendidos. Essas foram pré-agendadas e 
acompanhadas do representante da Secretaria da Educação. Na ocasião, foi registrada 
em vídeo a conversa com a diretora, a visita às instalações dos laboratórios (quando 
existentes) e a apresentação da proposta do programa para os professores presentes 



  

naquele turno. Também foi deixado um questionário, para que todos os professores 
respondessem sobre seus conhecimentos básicos e avançados de Informática, sobre o 
uso de TIC´s, seu interesse em participar das oficinas e horários disponíveis para a 
capacitação. 

 As escolas do campo, no que diz respeito à infraestrutura, possuem discrepâncias 
significativas que variam desde a presença de laboratórios, inclusive adaptados para 
portadores de necessidades especiais até a ausência total de qualquer recurso tecnológico 
e internet, considerando que várias escolas sofreram furtos. Alguns laboratórios são 
oriundos de programas como ProInfo e Escola Ativa. Além de algumas escolas 
possuírem infraestrutura oriundas de doações externas e/ou recursos adquiridos pelos 
CPM ´s (Círculo de Pais e Mestres).  

 O público atendido pelo CATIVAR, foi preferencialmente de professores que 
atuam em Educação do Campo, sendo mapeados em torno de setenta educadores 
inicialmente, distribuídos em seis escolas do Campo, situadas em dois municípios da 
região do Alto Jacuí, no interior do RS. Porém, em função do horário e datas 
estabelecidas para o Programa, alguns professores, não puderam comparecer, totalizando 
inicialmente doze participantes, representando cinco escolas dos dois municípios.  

 O programa teve  uma carga horária de 80 horas, divididas em oficinas oferecidas 
semanalmente, nas instalações do IFRS- Ibirubá, perfazendo um total de trinta e duas 
horas. Posteriormente, os Educadores do Campo tiveram quarenta e oito horas para o 
Planejamento e Execução de Projetos em suas respectivas escolas, fazendo uso de TIC´s 
em situações contextualizadas com a realidade local.   

4.1 Metodologia 

Inicialmente, como procedimento metodológico adotado, em função dos objetivos do 
programa, foram selecionadas experiências anteriores, em formação de educadores para 
o uso das TIC´s e adaptadas para as necessidades da Educação do Campo. Nesse caso, 
se utilizou a proposta experimental da Formação de Professores em Tecnologia 
Educacional de Samya Tajra, descrito no livro Informática na Educação (8º Edição), 
adaptando em relação às especificidades evidenciadas. A execução do programa focou 
nos seguintes módulos:  

a) Módulo 1: Sensibilização para o uso das Tecnologias na Educação, com oficina de 
Mídias na Educação.  

b) Módulo 2: Oficinas de TIC´s ( Blog, Vídeo, Slides, Recursos Web, Quadrinhos). 

c) Módulo 3: Integração das Tecnologias versus Prática Educativa – projetos 
desenvolvidos nas escolas pelas professoras em Educação do Campo, que contemplaram: 
Planos de Aula direcionados as necessidades pedagógicas aliadas às tecnologias; 
Recursos Didáticos Pedagógicos Contextualizados (vídeo, apresentação de slides, blog, 
portfólio). 

d) Módulo 4: Reflexão e Socialização de projetos sobre a introdução das TIC no espaço 
educativo; 



  

4.1. 1 Primeiro Módulo - Sensibilização para o uso das Tecnologias na 

Educação 

 Esse módulo teve por objetivo trazer exemplos práticos, já realizados em outras 
escolas com realidade semelhante a encontrada naquelas em que as educadoras do 
campo exercem suas atividades docentes. Foi realizado em um único encontro e 
ministrado por uma professora do IFRS Campus Rio Grande, que iniciou a formação 
abordando o conceito de Mídia na Educação, conforme Figura 1. Posteriormente foram 
apresentadas atividades, realizadas por educadores, fazendo uso de mídias em situações 
de ensino-aprendizagem e finalizou com uma dinâmica em grupo: “Ensaio de uso das 

Mídias na práxis docente”. Onde cada grupo teve como desafio apresentar uma 
proposta de uso destas em sala de aula. 

 

 
Figura 1 - Atividade do Primeiro Módulo - Sensibilização para o uso das 

Tecnologias na Educação 

Esse momento foi bastante interessante pelo fato da educadora ter apresentado idéias 
criativas, realizadas em escolas com situações semelhantes, de ausência de infraestrutura 
tecnológica, como por exemplo, a criação de uma rádio. A ressaltar também, embora 
tenha sido o primeiro encontro, as educadoras do campo sentiram-se bastante a vontade 
para socializar experiências e sanar dúvidas. 

4.1.2 Segundo Módulo – Oficinas 

O segundo módulo teve por objetivo instrumentalizar as educadoras do campo para o 
uso das TIC´s no contexto educacional. Para realização desse, que contempla as oficinas, 
formou-se uma equipe multidisciplinar composta por professores de informática, 
pedagoga, docentes da área de línguas, matemática, química, formação de professores e 
informática, além de bolsistas de Licenciatura em Matemática e Produção de Grãos. 
Com o apoio desses, foram produzidos materiais didáticos personalizados para cada 
tema abordado.  

 No escopo desse módulo foram desenvolvidas seis oficinas, respectivamente 
Histórias em Quadrinhos, Editor de Slides (Tutorial), Blog, Recursos Web (Linux 



  

Educacional, Portal do Professor, Domínio Público), Vídeo e Novas Tecnologias 

(Lousa Digital e Tablets). 

 Na oficina de Histórias em Quadrinhos, conforme Figura 2, a professora do 
IFRS, de língua estrangeira e com dissertação de mestrado sobre o tema, ressaltou a 
importância do riso como elemento de estímulo ao aprendizado e do porquê em estudar 
com humor. A oficina teve suporte das alunas do curso de licenciatura em Matemática, 
bolsistas do Programa CATIVAR. 

 

 
Figura 2. Oficina de História em Quadrinhos ministrada por docente do IFRS – 

Ibirubá 

 A oficina de Recursos Web, conforme Figura 3, foi conduzida por dois docentes 
do curso de Matemática, integrantes da equipe multidisciplinar acompanhados por duas e 
pedagogas, que auxiliaram na confecção de material didático e da oficina que tratou 
sobre Linux Educacional, Portal do Professor, Domínio Público, RIVED (Rede 
Internacional Virtual de Educação).  

 

 
Figura 3. Oficina de Recursos Web ministrada por equipe multidisciplinar – 

Professores de Matemática e Pedagogas. 



  

 A oficina de Novas Tecnologias visou à interação dos professores em Educação 
do Campo com recursos como Tablets e Lousa Digital, conforme Figura 4. Na ocasião 
professores de química e informática, respectivamente como domínio em lousa digital e 
tablets  em situações de ensino-aprendizagem conduziram a oficina.  

 

 
Figura 4. Oficina de Novas Tecnologias ministrada por equipe multidisciplinar – 

Professor de Informática e Química. 

4.1.3 Terceiro Módulo - Integração das Tecnologias versus Prática Educativa  

No módulo três, os professores da Educação do Campo realizaram projetos em suas 
respectivas escolas integrando tecnologias na prática educativa contextualizada. Na 
escola A, duas professoras que participaram do Programa CATIVAR, desenvolveram o 
projeto Nossas Escolhas Fazem a Diferença, com o tema Alimentação Alternativa. 

  

 
Figura 5. Atividades Realizadas na Escola A. 

Neste contexto desenvolveram várias atividades com TIC´s, a destacar: Pesquisa na web 
sobre o tema, Seleção de Vídeos sobre o tema, Desenvolvimento de Tirinhas sobre o 
consumo consciente de alimentos, Criação de um Blog para divulgar o projeto, Produção 



  

de Slides sobre o tema, Criação de uma rádio para divulgação do projeto na escola, 
Levantamento de informações sobre o desperdício de alimentos na escola, usando 
planilhas e gerando gráficos sobre dados coletados, que podem ser visualizados na 
Figura 5. 

 Na escola B, a educadora do campo desenvolveu dois projetos: uma trilha 
ecológica e uma composteira. No escopo desses projetos foi desenvolvido um vídeo 
documentário da trilha, onde a professora formada em Biologia apresenta as espécies de 
plantas existentes nesse caminho, além da criação de um blog da escola onde são 
apresentados os dois projetos. 

4.1.4 Módulo Quatro - Reflexão e Socialização de projetos sobre a introdução 

das TIC no espaço educativo 

Neste módulo, todos os envolvidos no programa reuniram-se para a apresentação de 
projetos e se constituiu um momento de reflexão sobre as práticas utilizadas nos projetos 
e avaliação da efetividade do Programa CATIVAR.  

 Durante a realização dos projetos nas escolas, o educador do campo deveria 
registrar as atividades realizadas, seja nas interações com a equipe e/ou reflexões sobre 
sua prática docente, enquanto participante do projeto e o uso das tecnologias. Através de 
algumas falas é possível perceber o resultado da ação: 

 “O Projeto Cativar nos motivou a buscar novas formas de ensinar nossos 

alunos, utilizando recursos que estão à nossa disposição nas aulas de informática, 

potencializando assim o aprendizado dos conteúdos repassados... Aos professores da 

escola divulgamos os materiais que vocês forneceram formando nossa rede” 

(Educadora do Campo). 

 A partir dessas palavras é possível inferir que, houve uma resignificação do saber, 
de modo que, a educadora enxergou novas formas de aplicar um determinado conteúdo, 
que muitas vezes por falta de domínio em TIC´s ou falta de tempo não é explorado em 
sua totalidade. Outro ponto interessante é o fato do compartilhamento dos materiais e a 
multiplicação de adeptos. 

 “O envolvimento dos alunos foi maior. Houve colaboração, troca de 

informações, reflexão individual e coletiva, tolerância, convivência  com as diferenças, 

auxílio e parceria na utilização, no manuseio dos recursos da TI”.  Este projeto 

instigou a responsabilidade do aluno pelo seu próprio aprendizado e pelo aprendizado 

do grupo. O domínio “parcial” das TIC´s, disponíveis na escola e o uso destas, 

contribuiu para o grupo interagir, refletir, compreender e atuar na melhoria de 

processos e produção, com aprendizagem significativas (Educadora do Campo da 
escola A). 

 Nas palavras de Fernando Reimers, professor da Universidade de Harvard, duas 
citações complementam significativamente a fala da educadora do campo: “as 

ferramentas tecnológicas tem o potencial para reconfigurar os tradicionais papéis de 

professor e de aluno”. E ainda aponta que pesquisas nas últimas décadas demonstram 

competências que devem ser alcançadas pelos estudantes como resiliência, 

perseverança, capacidade de se autoregular, pensamento crítico, criatividade, 



  

capacidade de comunicação e colaboração. Além do desenvolvimento de noções de 

cidadania nas comunidades onde estão inseridos” (REIMERS,2012). 

 O programa CATIVAR, no que diz aos objetivos, obteve um resultado 
satisfatório, haja vista que os educadores do campo, alcançaram níveis diferenciados de 
aplicação das TIC’s no ensino. Apesar disso, a equipe que coordenou o CATIVAR 
entende que essa formação é o primeiro passo de uma longa caminhada, uma vez que o 
aprendizado e aplicação de TIC’s no ensino, é um processo contínuo, já que as 
tecnologias se renovam e os modos de sua aplicação também. 

Considerações Finais 

Após vários meses envolvidos em um programa de capacitação para o uso de TIC´s 
voltado para Educação do Campo, algumas reflexões a respeito de sua efetividade se 
fazem necessárias. Nesse sentido é possível fazer um paralelo entre uma série de 
situações, a destacar a evidência que muitas escolas do campo não possuem 
infraestrutura tecnológica mínima, para a utilização as TIC’s no ensino, acrescida de uma 
realidade ainda mais grave, que é o fato dos educadores não possuírem conhecimentos, 
nem a prática para a aplicação das tecnologias ao ensino.  

 Diante desse cenário, o programa CATIVAR procurou compor um espaço 
apropriado e atualizado em relação a novas tecnologias, para a realização das atividades 
e diferentemente de treinamentos para o uso de ferramentas, foram apresentados 
exemplos práticos do uso de TIC´s em situações de ensino aprendizagem. 
Posteriormente, como forma de validar os conhecimentos adquiridos e contextualizar 
com a realidade do campo, as educadoras desenvolveram projetos significativos, como 
descritos anteriormente. 

 Embora o conceito de Educação do Campo venha se fortalecendo nos últimos 
anos, há de se considerar que muito ainda precisa ser realizado, principalmente no que se 
refere às ações de capacitação e adequação de infraestrutura tecnológica. 
Secundariamente, e não menos importante, “é a percepção por parte dos educadores 

que o ponto de partida de qualquer mudança é um processo de sensibilização para uma 

nova realidade que se deseja construir” (TAJRA, 2010). 
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