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Abstract. This work aims to promote digital inclusion process of young family 

production units belonging to southern Brazil. Since the family farm in the 

southern region is characterized as the main source of income, but insufficient 

presents strategies that enable youth to stay in their production units. The 

interest is to develop educational and inclusive as Virtual Learning 

Environments (VLE) such as Moodle and Blogs for digital inclusion of rural 

youth.  

Resumo. O presente trabalho tem como objetivo promover o processo 

inclusivo digital de jovens de unidades produtoras familiares, pertencentes à 

região sul do Brasil. Uma vez que, a agricultura familiar da região sul 

caracteriza-se como principal fonte de renda, porém apresenta estratégias 

insuficientes que possibilitem a permanência dos jovens em suas unidades 

produtoras. O interesse é desenvolver soluções educativas e inclusivas como 

os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) como exemplo o Moodle e 

Blogs, para a inclusão digital destes jovens do campo.  

1. Introdução 

 

A participação dos jovens no processo de gestão da unidade produtiva familiar está 

relacionada com a sustentabilidade social, onde esta parcela da sociedade terá o papel 

decisivo no planejamento, organização, coordenação e controle das ações de gestão. 

Para tanto é preciso envolver o jovem nas decisões familiares, para que ele venha 

assumir papéis e construir junto com os pais o processo sucessório da unidade produtiva 

familiar.  

Segundo Lima (2004), falta de incentivo à inclusão digital, falta de horizontes, o 

difícil acesso à educação qualificada e as informações, são uns dos principais motivos 



 

 

para a emergente problemática no meio rural, girando em torno dos filhos que vão 

embora, por optarem viver e trabalhar na cidade.  

Diante disso, não se pode assistir de modo passivo ao esvaziamento 

demográfico, econômico, cultural e político das regiões de predomínio da agricultura 

familiar. É preciso desenvolver métodos, que visem incluir a juventude rural e apontem 

para uma nova perspectiva do uso da tecnologia no meio rural.  Assim, o projeto 

extensionista Juventude Rural e as Redes Sociais de Aprendizagem procura desenvolver 

soluções educativas e inclusivas junto a jovens de unidades produtivas familiares, 

pertencentes à região sul do Brasil.  

Ademais, MARCON (2009), descreve que é essencial compreendermos a 

apropriação dos meios tecnológicos pela sociedade e os desafios para a inclusão digital, 

na qual grande parcela da população ainda não possui acesso a esses meios. Ainda em 

suas palavras, os meios multimidiáticos tem por características “[...] suprimir a 

individualidade e a cultura do ser humano, bem como anular suas diferenças, uma vez 

que classifica todos como iguais.” (MARCON, 2009, p.248). 

2. Metodologia 

Essa proposta inicia-se com o interesse de resgatar as concepções histórico-culturais das 

comunidades rurais e de suas organizações tendo como cenário as redes sociais de 

aprendizado; diagnosticar as demandas locais no que se refere às problemáticas de 

jovens agricultores de unidades produtivas familiares; produzir instrumentos 

multimidiáticos de aprendizado, disponibilizando-os em blogs e no software livre 

Moodle, através de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA); e consequentemente, 

fazer com que esses produtos gerados sejam articulados nas comunidades.  

O estudo contará com ferramentas computacionais adequadas para o processo de 

desenvolvimento e modelagem de instrumentos multimidiáticos de aprendizado. 

Segundo Boog (1999), a multimídia é um artifício didático que faz uso de textos, 

figuras áudio, animações e/ou vídeo articulado no formato de produções 

computadorizadas. Nessa direção Paula Filho (2000), afirma que a multimídia é um 

sistema de comunicação entre o homem e computador que requer um computador como 

meio de apresentação e tem como características: o acesso não-linear onde o usuário 

não fica preso a uma sequência de tempo; a interatividade, onde o usuário torna-se um 



 

 

espectador ativo do processo, a integração entre os programas aplicativos, permitindo a 

integração entre as várias mídias.  

Utilizando diversos instrumentos multimidiáticos ( imagens, sons, vídeos e 

animações) serão produzidos materiais didáticos, principalmente vídeoaulas, que serão 

incorporados ao AVA. Com relação a isso, far-se-á uso do AVA Moodle e blog. Tori 

(2010) afirma que o Moodle é uma plataforma de gestão de aprendizagem gratuita e de 

código aberto. “Suas maiores contribuições incluem: custo zero, arquitetura aberta, 

flexível juntamente com as facilidades de instalação, adaptação e expansão” (TORI, 

2010, p. 139). O Blog tem sido difundido cada vez mais como objeto de ensino-

aprendizagem, no qual a construção coletiva de significados representa um novo fazer 

educativo. O uso do blog na educação vem sendo muito defendido por apresentar uma 

serie de vantagens. OLIVEIRA (2005) 

Por isso, esses ambientes foram escolhidos como forma de distribuição dos 

materiais produzidos Trata-se de meios socializadores e integradores de várias mídias; o 

que permitirá formar multiplicadores de unidades produtivas familiares.  

A partir do processo formativo de multiplicadores de tecnologias digitais, esses 

ensinamentos serão transmitidos aos jovens rurais, e, por sua vez, os produtos gerados 

serão publicizados em diferentes mídias e articulado nas comunidades.  

3. Resultados preliminares  

Cabe destacar aqui, que o projeto extensionista encontra-se em fase preparatória.  

Atualmente, o projeto passa por pesquisas científicas, elaboração do questionário que 

será aplicado aos jovens selecionados, permitindo compreender melhor a realidade de 

onde se está inserindo, e o estudo de ferramentas multimídia, através de cursos 

formativos. Entre os cursos já realizados, destaca-se, um curso de formação em mídias; 

e, um curso de ferramentas Web para produção de materiais didáticos.  

Pelos artefatos levantados até o momento, percebeu-se que a tecnologia no 

campo ainda não é uma realidade, como já evidenciando pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2009) onde, somente 8% da população rural possuem 

computadores (tanto de mesa como notebooks), enquanto na área urbana, esse número 

passa a ser 30% da população. 



 

 

 Nesse sentido, a juventude rural deve necessariamente estar ligada à gestão da 

unidade produtiva familiar, para assim tentar minimizar dois problemas: a gestão da 

unidade produtiva e a reinserção do jovem na sucessão das unidades produtivas 

familiares, a fim de contribuírem para a manutenção da categoria de agricultores 

familiares que exercem papel decisivo no desenvolvimento da economia do país.  

Por isso, acredita-se que as diferentes linguagens e técnicas na área de 

comunicação digital, serão importantes para modificar a realidade social, reduzindo o 

êxodo rural. O projeto tem a parceria do Ministério das Comunicações através da 

Secretaria de Inclusão Digital. 
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