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RESUMO 

 

 

MAPEAMENTO E UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

EDUCACIONAIS NAS ESCOLAS DO CAMPO DA 8ª CRE 

 

 

Autora: Cíntia Moralles Camillo 

Orientadora: Liziany Muller Medeiro 

 

 

O presente estudo desenvolvido no âmbito da linha de pesquisa Gestão de Tecnologias 

Educacionais em Rede, do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais em Rede 

(PPGTER) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Objetivou mapear os 

Laboratórios de Informática Educacionais (LIEs) no que diz respeito a existência e utilização 

como apoio pedagógico nas escolas da Educação do Campo na cidade de Santa Maria/RS, 

coordenadas pela 8ª Coordenadoria Regional Educacional (CRE). Quanto a metodologia esta 

pesquisa é um estudo de caso de cunho qualitativo e quantitativo, sua técnica compreende a 

observação direta extensiva realizada por meio de questionários aplicados para a equipe 

diretiva, para os educadores e educandos das escolas do campo da 8ª CRE. Os dados coletados 

foram categorizados, compilados e tiveram tratamento estatístico, com a finalidade de 

responder os anseios. Os resultados mostraram que os LIEs são pouco utilizados pela carência 

de computadores, o sinal de internet é muito fraco e não há manutenção dos computadores. 

Constatou-se que tanto educadores como educandos acessam as redes sociais diariamente, 

porém não possuem conhecimento sobre tecnologias educacionais. A dissertação de mestrado 

apresentada gerou como produtos o próprio texto aqui apresentado, visto que a mesma se 

encontra na linha de gestão, bem como baseando-se na motivação pessoal da pesquisadora, 

propôs-se um caderno de práticas pedagógicas e o uso das TDIC. 

 

Palavras-chave: Escolas rurais, tecnologias, educação, recursos tecnológicos, comunidade 

campesina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

MAPPING AND USING EDUCATIONAL COMPUTER LABORATORIES IN THE 

SCHOOLS OF THE 8th CRE RURAL 

 

 

Author: Cíntia Moralles Camillo 

Advisor: Liziany Muller Medeiros 

 

 

The present study was carried out within the framework of the Network Educational 

Technologies Management line of the Postgraduate Program in Educational Network 

Technologies (PPGTER) of the Federal University of Santa Maria (UFSM). The objective of 

this study was to map the Educational Informatics Laboratories (LIEs) with regard to their 

existence and use as pedagogical support in the field education schools in the city of Santa 

Maria / RS, coordinated by the 8th Regional Educational Coordination (CRE). As for the 

methodology, this research is a qualitative and quantitative case study. Its technique includes 

the extensive direct observation carried out through questionnaires applied to the directive team, 

to the educators and students of the 8th CRE field schools. The collected data were categorized, 

compiled and had statistical treatment, in order to respond to the yearnings.  

The results showed that the LIEs are little used by the lack of computers, the internet signal is 

very weak and there is no maintenance of the computers. It was found that both educators and 

students access social networks daily, but they do not have knowledge about educational 

technologies. The presented dissertation generated as products the text presented here, since it 

is in the line of management, as well as based on the personal motivation of the researcher, it 

was proposed a notebook of pedagogical practices and the use of TDIC. 

 

Keywords: Rural schools, technologies, education, technological resources, peasant 

community. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa surge no interesse de compreender se a existência dos Laboratórios de 

Informática Educacionais nas escolas do campo de abrangência da 8ª Coordenadoria Regional 

de Educação da cidade de Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul (RS), são utilizados 

enquanto apoio nos processos educacionais. 

Programas, metas e pactos como o Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(Proinfo) fez com que o governo se aliasse a fundações e empresas de telefonia, com o propósito 

de levar a tecnologia até as escolas públicas municipais e estaduais, localizadas tanto nas zonas 

urbanas como rurais (BRASIL, 2013). Tendo como objetivo propor a diminuição da defasagem 

escolar, e, por conseguinte equipar Laboratórios de Informática Educacionais (LIEs) nas 

escolas. 

Mas será que as tecnologias podem ou conseguem romper as barreiras de escolas que 

ainda estão aplicando métodos tradicionais de ensino¹? As crianças da atualidade, chamadas de 

geração alpha, conforme Viegas (2015), já nascem no mundo digital, e as escolas conseguem 

acompanhar toda essa evolução? 

Ao pensar em tecnologias digitais nas escolas do campo, fica a pergunta: Será que os 

programas que o governo implanta levam em consideração a realidade do educando e do 

educador? É levado em consideração como esses educandos chegam a essas escolas? Se 

precisam percorrer a pé longas distâncias em estradas de chão de terra, ou horas dentro de um 

transporte escolar? Se o educador tem condições de se capacitar, tendo em vista que muitas 

vezes ele está sobrecarregado? 

Tendo em visto todos estes questionamentos sobre como ocorre e se ocorre o uso das 

tecnologias digitais no contexto escolar, surge as indagações: Como estão sendo utilizados os 

LIEs nas escolas do campo? Como estão sendo utilizados os recursos² e/ou ferramentas 

tecnológicas³? Os educadores recebem formação para trabalhar com as tecnologias digitais nas 

escolas do campo?  

Recursos tecnológicos segundo UTFPR (2018, s/p.) é essencialmente “recursos 

multimídia, isso é, são imagens, gráficos, animação, áudio, textos, vídeos, simulações, entre 

outros”. Ainda segundo a UTFPR, pode-se chamar de ferramentas tecnológicas os ambientes 

virtuais de ensino e aprendizagem, o celular, as lousas digitais, computadores, as plataformas, 

entre outras. 

A fim de responder todos estes questionamentos, empregou-se como metodologia o 

estudo de caso de cunho qualitativo e quantitativo, sua técnica compreende a observação direta 
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extensiva realizada por meio de questionários. Para tanto a pesquisa também é bibliográfica, 

compreende-se que é uma fase primordial a realização deste levantamento bibliográfico para o 

conhecimento do tema em questão. O campo de pesquisa são as vinte escolas do campo da 8ª 

Coordenadoria Regional de Educação (CRE) do Estado do RS, com aplicação de questionários 

para a equipe diretiva, para os educandos e educadores das escolas visitadas. 

Incialmente abordar-se a fundamentação teórica, para tanto ela está dividida em seis 

partes, desde os temas, a Educação do Campo: permeando caminhos, Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação, os laboratórios de informática educacionais, as políticas públicas 

sociais para a inclusão digital, um breve relato de como estão escolas (urbanas e do campo) 

utilizando os dados do último censo escolar e para finalizar a fundamentação, será abordado as 

tecnologias digitais nas escolas do campo, a formação dos educadores e o Programa Nacional 

de Educação no Campo (Pronacampo). 

Num segundo momento será abordado a metodologia, para posteriormente trazer os 

resultados, contextualizando as escolas visitadas, bem como os resultados dos questionários 

aplicados por meio de tabelas, gráficos e figuras; e por fim, a conclusão. 

Tendo a compreensão de sujeitos marginalizados, de acordo com Arroyo (2014), que 

são aqueles do outro lado da margem; os sujeitos do campo, são postos na condição de passar 

para o lado de cá, sujeitos então inclusos. Mas, como diz Quijano (2010) e Arroyo (2014), os 

sujeitos campesinos buscam nos movimentos sociais a afirmação perante o Estado e a 

sociedade, assim como, buscam por direito a terra, a teto, a escola e alimentação. Ainda segundo 

aos autores, estes sujeitos não se sentem nem excluídos e muito menos marginalizados, pois 

são sujeitos capazes de ter suas próprias organizações, seus projetos de campo, de cidade, de 

política e de poder. 

A motivação para a realização dessa pesquisa advém, em primeiro lugar, da formação 

inicial da pesquisadora em Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Federal de 

Rio Grande (FURG), e por ser especialista em Estatística e Modelagem Quantitativa formada 

na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), vindo a subsidiar nas análises estatísticas 

proposta para esta investigação, e por sua busca incessante por conhecimento, que culminou no 

ingresso ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais em Rede (PPGTER) da 

UFSM no segundo semestre de 2017.  

A Educação do Campo passou a fazer parte do projeto a partir do momento em que a 

pesquisadora foi selecionada como bolsista no Laboratório de Mediações Sociais e Culturais 

(LabMESC) da UFSM e posteriormente como tutora à distância no curso de Licenciatura em 

Educação do Campo - UFSM/UAB, na disciplina de Educação Popular, Movimentos Sociais e 
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Educação do Campo. A 8ª Coordenadoria Regional de Ensino foi escolhida por ser a região 

onde a pesquisadora reside. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.2. Objetivo geral 

 

Mapear os Laboratórios de Informática Educacionais no que diz respeito a existência e 

utilização como apoio pedagógico nas escolas do Campo pertencentes a 8ª Coordenadoria 

Regional de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

1.1.3 Objetivos específicos 

 

- Investigar como os educadores estão trabalhando as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDICs) nas escolas do Campo;  

- Identificar e categorizar a utilização das TDICs pelos educadores e educandos; 

- Identificar a formação dos educadores frente as TDICs e a Educação do Campo; 

- Observar se estão sendo aplicadas as diretrizes operacionais da Educação do Campo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta unidade será apresentada a fundamentação teórica, realizada a partir da literatura, 

visando subsidiar o desenvolvimento da pesquisa o qual está dividido em seis partes. 

Abordando-se sobre a Educação do Campo, as TDICs, os LIEs, as políticas públicas sociais 

para a inclusão digital, uma breve explanação de como estão nossas escolas utilizando os dados 

do último censo escolar; e para finalizar a revisão versar-se-á sobre as tecnologias digitais nas 

escolas do campo, formação de educadores e o Pronacampo frente as tecnologias. 

 

2.1 EDUCAÇÃO DO CAMPO: PERMEANDO CAMINHOS  

 

A percepção do contexto brasileiro sobre a Educação no Campo, requer um resgate dos 

fatos históricos. Para essa análise, no Quadro 1 é retratado de maneira breve como a educação 

no espaço rural, segundo Fonseca et al. (2010), é acordada na Constituição Federal Brasileira. 

 

Quadro 1 - Educação no campo e os textos constitucionais 

Constituições 
Federais 

Brasileiras 

Educação 

1824 Primeira constituição, que mencionava apenas a garantia de educação primária e criação 

de colégios e universidades na zona urbana, sem mencionar a Educação do Campo. 

1891 É resultado da influência direta das oligarquias latifundiárias, em especial os cafeicultores 

em querer legitimar o regime de poder centralizado em suas mãos.  

Mesmo o Brasil sendo considerado eminentemente agrário, a Educação no Campo foi 

tratada com descaso, não foi mencionada e não foi considerada. A educação vigente no 

Brasil priorizou os interesses da metrópole negando a nascente sociedade brasileira. 

1934 • No artigo 149 a educação é estabelecida como direito de todos e que o ensino primário 

integral seria gratuito e de frequência obrigatória.  

Determinava que caberia a União reservar pelo menos 20% do orçamento à educação nas 

zonas rurais.  

1937 Preocupação com o ensino profissionalizante devido ao processo de industrialização que 

passou a vigorar no Brasil.  

Destaque para o artigo 132 que prevê períodos de trabalho para juventude no campo, 

auxiliado e protegido pelo Estado. No entanto, desconsiderava-se o ensino na zona rural. 

1946 Institui competências para a União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. 

A educação volta nesta constituição a configurar-se direito de todos.  

O Decreto-lei 9.613, de 20 de agosto, regulamenta o ensino agrícola. Tal constituição é 

revogada pelo artigo 4 de Castelo Branco. 

1967 Promulgada em 1969 a emenda de 24-01-1967 que limitava a obrigatoriedade das 

empresas, inclusive os agrícolas, com o ensino primário gratuito dos filhos dos 

empregados, entre 07 e 14 anos. 

1988 Educação como dever do Estado e direito fundamental subjetivo reconhecido, 

independente de residirem nas áreas urbanas ou rurais, amparado na teoria de colaboração 

dos entes federados. A criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) 

reabre a discussão da Educação do Campo. As constituições estaduais e a Leis de Diretrizes 

e Bases (LDB) abrem brechas para o tratamento da educação do campo na perspectiva do 

direito à igualdade e do respeito às diferenças. 

Fonte: Adaptado de Fonseca et al. (2010). 
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Somente na Constituição de 1988 é que a educação, de uma forma geral, ganha uma 

perspectiva mais democrática. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 (LDB) (Brasil, 

1996), define e regulariza o sistema de educação brasileiro com base nos princípios presentes 

na constituição. 

Segundo o artigo 28 da LDB Brasil (1996, s/p.): 

 
                                             Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural 

e de cada região, especialmente:  

                                             I - Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos alunos da zona rural; 

                                             II - Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases 

do ciclo agrícola e às condições climáticas;  

                                             III - Adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

 

A princípio perante a Constituição Federal Brasileira todos os indivíduos têm direito a 

educação, indiferente se estes residem no campo ou na cidade, respeitando os valores culturais 

e o meio em que vivem. Mas, em conformidade Weisheimer (2005), constata-se que há falhas 

quanto a forma em que os sujeitos do campo recebem essa educação por meio das escolas. O 

autor defende que há divergências no modelo de educação para as escolas do campo, visto que 

se segue um modelo educacional da escola urbana, e não um calendário escolar apropriado por 

ciclos ou adequado para atender estas escolas. 

Com a luta por uma Educação do Campo voltada para os sujeitos do campo, surgiu então 

movimentos sociais empreendidos na luta para uma reforma social e educacional. Segundo 

Mello (2011, p.30) “através de suas lutas conseguiram aprovação legal e criaram as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo”. No Quadro 2 é retratado parte 

das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, conforme 

(BRASIL, 2002). 

Segundo Martins (2009, p.01), pode-se caracterizar Educação do Campo como: 

“um movimento constituído pelos sujeitos sociais que integram as realidades do campo, e que, 

almeja vincular o processo de vida no campo com os pressupostos educacionais, aliando assim 

escola e vida, os pressupostos da cotidianidade rural e os processos educativos formais”. 

Assim, a 8ª CRE (2018) conceitua a Educação do Campo como aquela que envolve 

diversos níveis e modalidades de ensino, possuindo legislação própria e está vinculada a um 

projeto de desenvolvimento sustentável, articulado com outras instituições ligadas ao meio 

rural. Ainda, tem como objetivo qualificar os espaços escolares e garantir o acesso à educação, 

além de, abranger espaços da floresta, agropecuária, das minas e da agricultura e ultrapassa, 
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chegando também aos espaços pesqueiros, a populações ribeirinhas, caiçaras, extrativistas, 

comunidades quilombolas, em assentamentos ou indígena (EDUCAÇÃO INTEGRAL, 2013).  

 

Quadro 2 - Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo  

Diretrizes Artigos 

A identidade da 

escola do campo 

Artigo 2°. A escola do campo precisa estar inserida na realidade do meio rural, nos 

saberes da comunidade e nos movimentos sociais. 

A organização 

Curricular 

Artigo 4° e 5°. Destacam-se os seguintes elementos: os temas a serem trabalhados 

devem ser ligados ao mundo do trabalho e ao desenvolvimento do campo; a metodologia 

também deve ser adequada à realidade do campo, resgatando os materiais disponíveis 

no meio ambiente. Essa metodologia resgata a riqueza das experiências, os diferentes 

procedimentos de ensino, os vários recursos didáticos e os diversos espaços de 

aprendizagem. 

Responsabilidade do 

Poder Público 

Artigos 3°, 6° e 7°. O sistema municipal deverá ofertar educação infantil e ensino 

fundamental nas comunidades rurais, povoados ou na sede do município. 

Organização das 

escolas 

Artigo 7°, Parágrafo 1° e 2°. A escola pode organizar as turmas de diferentes maneiras 

(classe multisseriada, ciclo, alternância ou séries) e o calendário da escola do campo 

pode ser organizado de acordo com a realidade de cada local, desde que não prejudique 

os educandos na quantidade dos dias letivos. 

Gestão da Escola Artigos 10° e 11°. As famílias, os movimentos sociais têm direito assegurado de 

participar da discussão do funcionamento da escola, na proposta pedagógica e nas 

discussões do uso dos recursos financeiros e sua aplicação. Esta participação pode 

acontecer em vários espaços, como conselho Municipal de Educação, Conselho Escolar, 

Comitês de Gestão (Caixa escolar, Merenda, FUNDEF), nas Conferências de Educação 

e ainda de outras formas, como: movimentos e sindicatos participarem na elaboração 

do Plano Municipal e Estadual de Educação. 

Formação de 

Professores 

Artigos 11°, 12° e 13°. O sistema de ensino municipal ou estadual deverá garantir a 

formação do professorado que ainda não tem curso normal (magistério) e superior e que 

os cursos de formação tenham conhecimentos específicos que contribuam para que os 

educadores possam atuar respeitando a realidade do campo. Garantir a formação 

continuada em serviço e a titulação do educando leigo que está em sala de aula. 

Fonte: Adaptado de Brasil (2002). 

 

Os movimentos sociais no Brasil em favor do campo foram vários, possuindo destaque 

o Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) que na sua luta pela democratização do 

acesso à terra, pela reforma agrária não esquecendo de lutar pela educação. São vários os 

projetos do MST em favor da Educação do Campo. 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra segundo o MST (2001, p.01) é “um 

movimento social, de massas, autônomo, que procura articular e organizar os trabalhadores 

rurais e a sociedade para conquistar a Reforma Agrária e um Projeto Popular para o Brasil”. 

Assim, o MST trabalha ao longo dos anos pela escolarização e por uma educação justa e 

adequada para os sujeitos do campo, aliando a formação política e a educação técnica-

profissional. 

Essa assertiva é confirmada por Lima e Noma (2011, p.02) quando destacam que: 

 
                                             Parte da ação do MST interliga-se com os elementos constituintes da Educação do 

Campo (EdoC), que tem vínculo histórico com as lutas por educação em áreas de 

Reforma Agrária e com a práxis política dos Movimentos Sociais Populares do 
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Campo (MSPdoC) e lutam pela Reforma Agrária. Tais Movimentos incluem o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Movimento das Mulheres 

Trabalhadoras Rurais (MMTR), o Movimento dos Atingidos por Barragens(MAB), o 

Movimento dos Pequenos Agricultores(MPA), o Movimento das Mulheres 

Camponesas (MMC) e a Via Campesina. 

 

O MST com o objetivo de efetivar as políticas públicas e a educação em prol do sujeito 

do campo, vem desde a sua criação, conforme Caldart (2008), lutando por uma escola integrada 

à rede pública de ensino. Ampliando e efetivando a demanda pela garantia da Educação Básica 

para as áreas de Reforma Agrária.  

Pertinente a tudo isso que o campo não é somente o contrário do rural - que segundo o 

Dicionário Online da Língua Portuguesa (2018) rural se refere a campo, que é próprio campo, 

campestre, vida rural - mas sim um espaço de muitas possibilidades, segundo Caldart (2012, 

p.15): 

 
                                             A Educação do Campo nasceu como mobilização/pressão de movimentos sociais por 

uma política educacional para comunidades camponesas: nasceu da combinação das 

lutas dos Sem Terra pela implantação de escolas públicas nas áreas de Reforma 

Agrária com as lutas de resistência de inúmeras organizações e comunidades 

camponesas para não perder suas escolas, suas experiências de educação, suas 

comunidades, seu território, sua identidade 

 

De acordo com Caldart (2017) uma escola do campo não difere de nenhuma outra 

escola, mas ela busca valorizar o sujeito do campo, como sujeitos sociais, sujeitos que tem uma 

história e que fazem parte de uma sociedade. Precisa-se levar em conta os saberes, as lutas, as 

conquistas de um povo como forma de ensino e aprendizagem.  

Diante do exposto, entende-se que “uma escola do campo é a que defende os interesses 

da agricultura camponesa, que construa conhecimentos, tecnologias na direção do 

desenvolvimento social e econômico dessa população” (ARROYO; FERNANDES, 1999, p. 

47). Ou seja, uma escola contígua ao trabalho, a cultura, a produção, também associada à luta 

pela terra, pela igualdade e as políticas públicas em prol do desenvolvimento do campo. 

Os educadores que se engajam na construção das escolas do campo, precisam se assumir 

como sujeitos que irão praticar uma pedagogia onde o educando possa ser formado dentro da 

sua questão social, respeitando o meio onde vive (CALDART, 2017). Logo, na busca por essa 

educação o MST vem produzindo o seu modo de fazer educação chamada de Pedagogia do 

Movimento. 

Por meio do Quadro 3 abordar-se brevemente cada uma das Pedagogias do Movimento, 

segundo Caldart (2017). 
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Quadro 3 - Pedagogias do Movimento 
Tipo Conceito 

Pedagogia da luta 

Social 

Surge do aprendizado de quem educa os sujeitos do campo é o próprio movimento de 

luta, em suas contradições, enfrentamentos, conquistas e derrotas. 

Pedagogia da 

organização coletiva 

É considerada como a Pedagogia da Cooperação, das diferentes formas de cooperação 

desenvolvidas pelos assentados, a partir da luta pela Reforma Agrária. 

Pedagogia da terra Surge da mistura do ser humano com a terra, em que precisasse aprender a sabedoria de 

trabalhar a terra. Assim, a escola tem como missão envolver educandos e educadores 

em atividades diretamente ligadas à terra. 

Pedagogia do 

trabalho e da 

produção 

Surge pelo valor fundamental do trabalho, é pelo trabalho que o educando produz o 

conhecimento. 

Pedagogia da 

Cultura 

Surge do modo de vida produzido e cultivado pelos Sem Terra. É fazer do tempo da 

escola um lugar onde se possa refletir sobre as várias dimensões da vida e da família. 

Pedagogia da 

escolha 

Na Pedagogia da escolha na escola MST todos os sujeitos são estimulados ao exercício 

da escolha, aprendendo a cultivar valores e a refletir sobre eles. 

Pedagogia da 

história 

A escola deixa de ver a história apenas como disciplina e passa a trabalhá-la como uma 

dimensão importante em todo processo educativo. 

Pedagogia da 

Alternância 

Esta pedagogia esta sendo trabalhada no Brasil a mais de 30 anos, integrando escola e 

família. Ela atua no regime de alternância com dois momentos distintos e 

complementares, com tempo de escola e de comunidade. 

Fonte|: Adaptado pela autora de Caldart (2017). 

 

“A escola do MST é uma escola do campo vinculada a um movimento de luta social 

pela Reforma Agrária no Brasil” (CALDART, 2017, p.105). Esta escola é pública e com 

participação da comunidade e segue a orientação das Pedagogias do Movimentos conforme 

visto no Quadro 3. 

Na unidade a seguir será abordado as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação, perpassando pelas nomenclaturas e o seu progresso; as gerações e as tecnologias; 

e as TDICs e o ensino e aprendizagem no contexto escolar. 

      

 

2.2 TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

                       

Viver em uma sociedade em rede onde os indivíduos estão constantemente conectados, 

faz-se necessário pensar e repensar no processo de ensino e aprendizagem. Tem-se relacionado 

as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) diretamente com a educação, porém, 

nesta pesquisa trabalhar-se-á com a TDICs. 

Kenski (2012) afirma que as tecnologias são tão antigas quanto a presença da 

humanidade aqui na Terra, e ao refletir sobre o assunto, a humanidade teve sua inteligência 

originada das mais diversas tecnologias. Desde a pré-história a tecnologia está presente, 

exemplos como a descoberta do fogo e invenção da roda traduz bem o quanto a tecnologia faz 

parte da história da humanidade (LOPES e MONTEIRO, 2014). Na educação pode-se dizer 

que tecnologias são todos os objetos utilizados para tal fim, como: quadro, giz, cadernos, lápis, 

canetas, entre outras invenções (LEITE, 2015). 
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Na contemporaneidade, as mudanças e transformações das ferramentas e recursos 

tecnológicos direcionados para a educação tem auxiliado as práticas educativas, oportunizando 

uma infinidade de possibilidades. Estas surgem no intuito de contribuir e não de substituir 

educadores e outras fontes e recursos educacionais, como os livros, mapas e cadernos. 

Reiterando estas afirmativas Moran (2007, p.12) evidência que: 

 
                                             Se ensinar dependesse só de tecnologias já teríamos achado as melhores soluções há 

muito tempo. Elas são importantes, mas não resolvem as questões de fundo. Ensinar 

e aprender são os desafios maiores que enfrentamos em todas as épocas e 

particularmente agora em que estamos pressionados pela transição do modelo de 

gestão industrial para o da informação e do conhecimento. 

 

Segundo Castells (2005, p.54), ao falar-se de tecnologias deve-se considerar “os 

avanços sociais que provocaram e favoreceram o seu desenvolvimento”. Para tanto, com a 

evolução das tecnologias a expansão das mesmas destacam-se à cultura existente, 

transformando o comportamento humano (KENSKI, 2012).  

As mudanças provenientes desta evolução tecnológica, mudam comportamentos além 

de evoluir constantemente. Ponte (2000, p. 3) a respeito dessa evolução tecnológica ressalta:  

 
                                             Durante muitos anos falava-se apenas no computador. Depois, com a proeminência 

que os periféricos começaram a ter (impressoras, plotters, scanners, etc.) começou a 

falar-se em novas tecnologias de informação (NTI). Com a associação entre 

informática em telecomunicações generalizou-se o termo TIC. 

 

Assim sendo, nos dias atuais, surgiu uma nova terminologia as TDICs. Em 

conformidade com Fontana e Cordenonsi (2015), as TICs se diferenciam das TDICs pela 

aplicação de elementos digitais. Ainda, aparecem outras terminologias com frequência na 

literatura como: “novas tecnologias, tecnologias digitais e analógicas, tecnologias educativas 

ou educacionais, informática educativa e ambientes virtuais” (MILL, 2013, p.24). Embora TICs 

e TDICs, possuam pouca distinção conceitual, os mesmos são utilizados como sinônimos na 

literatura quando referidos a tecnologias educacionais (MAIA e BARRETO, 2012). 

Quanto ao conceito de TICs Imbérnom (2010, p.56) salienta que: 

 
                                             TIC é um conjunto de recursos tecnológicos que, se estiverem integrados entre si, 

podem proporcionar a automação e/ou a comunicação de vários tipos de processos 

existentes nos negócios, no ensino e na pesquisa científica, na área bancária e 

financeira, etc. Ou seja, são tecnologias usadas para reunir, distribuir e compartilhar 

informações, como exemplo: sites da Web, equipamentos de informática (hardware e 

software), telefonia, quiosques de informação e balcões de serviços automatizados. 

 

Contudo, já as TDICs compreendem uma tecnologia mais desenvolvida que as 

tecnologias concebidas pelas TICs: a digital. Diante disto, conforme Kenski (2012) as 
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comunicações rápidas e imediatas na busca por informações, causaram mudanças definitivas e 

radicais na vida cotidiana das pessoas. 

Fontana e Cordenonsi (2015) exemplificam e diferenciam TIC e TDIC em seus estudos, 

usando como o exemplo a lousa analógica e digital. Quando ela é analógica é considerada uma 

TIC, e quando ela é digital é uma TDIC, permitindo a navegação na internet. Logo, ao escolher 

entre TIC ou TDIC, abordou-se neste estudo a TDIC, utilizada pelos autores citados, por ser 

uma terminologia atual e contemplar as tecnologias digitais cada vez mais presente na 

sociedade contemporânea. 

As diferentes gerações de usuários das tecnologias, anteriormente chamados de 

sociedade em rede, em que Castells (2007) afirma que estes usuários possuíam somente o rádio 

e a televisão como principais meios de comunicação, o que de certa forma contribuía para que 

a sociedade vivesse passivamente com as questões sociais e políticas. A geração dos dias atuais, 

com a presença das diversas tecnologias digitais, vive em uma era que permite a todo instante 

estar informado, possibilitando que estes se expressem e participem ativamente de tudo o que 

ocorre na sociedade. 

 

2.2.1 Diferentes gerações e as tecnologias 

 

Pode-se definir gerações como um grupo de indivíduos nascidos em uma mesma época, 

influenciados por um contexto histórico e cultural, causando impacto à sociedade no que diz 

respeito ao seu progresso (SILVA e SILVA, 2016). Logo, para o autor, as características de 

cada geração estão diretamente ligadas à sua conduta, as suas concepções e aos seus valores. 

As gerações veem evoluindo rápido, em um curto espaço de tempo, implicando que 

estas com costumes e idades diferentes, convivam juntas num mesmo ambiente (SILVA, 2015). 

“Seremos estudados no futuro como sendo os seres humanos que mais se adaptaram na história 

da humanidade”, afirma Schneider (2013, p. 18). 

Desta forma, educadores e educandos fazem parte de gerações distintas, exigindo uma 

nova demanda educacional na sociedade de informação e do conhecimento. Assim, o papel da 

escola é proporcionar capacidade de aprendizagem que permitam assimilação crítica da 

informação, por vivermos em uma sociedade de conhecimentos múltiplos e descentralizados 

(POZO e CRESPO, 2009). 

 

No Quadro 4 é apresentado brevemente as gerações, o período de cada geração e o 

conceito a ela referido, baseando-se nos autores Novelli et al. (2011). São elas: Veteranos ou 
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Tradicionais; Baby Boomers; Geração X; Geração Y e Geração Z, de modo a contemplar suas 

características. 

 

Quadro 4 – Gerações na Web 
Gerações Período Conceitos 

Veteranos ou 

Tradicionais 

nascidos 

até 1945 

Apresentam características como respeito a hierarquias e autoridades. Com 

postura mais rígida em relação ao comportamento e regras, características estas 

que podem ser notadas facilmente em idosos. 

Baby Boomers 1946-

1969 

Essa geração teve a televisão como principal meio de comunicação e cultura, 

recebendo informações de forma passiva, com início e fim, seguindo uma ordem 

de raciocínio, sentindo-se incomodados com os variados meios de fazer alguma 

coisa, característica esta que também tem influência na hora de expor alguma 

informação. 

Geração X 1970-

1980 

Tiveram contato com as novas tecnologias, como os primeiros computadores 

pessoais e o videocassete. Buscaram equilíbrio entre a vida profissional e 

pessoal, valorizando a flexibilidade e reconhecendo competências, ao invés da 

liderança por consenso ou hierarquias. 

Geração Y 1981-

1990 

Vivenciaram o surgimento da Internet e passaram a utilizar os computadores 

como meio de comunicação. Cresceram em uma época de grandes avanços 

tecnológicos e valorização da democracia, estimulados a executarem multitarefas 

ao mesmo tempo e aprender coletivamente. São dinâmicos, gostam de desafios, 

inquietos, seguros de si, trabalham em equipe e veem as autoridades como 

colegas de trabalho. 

Geração Z a partir de 

1991 

Cresceram diretamente influenciados pelas tecnologias, acompanhando e 

vivenciando a disseminação da Internet. Conheceram a TV a cabo, o Play Station, 

os aparelhos celulares, MP3, Internet banda larga, Wifi, e as diversas 

possibilidades de interação através da Web e suas ferramentas editáveis, como 

os blogs, chats, wikis e redes sociais. 

Fonte: Adaptado de Novelli et al. (2011). 

 

Mesmo as gerações sendo caracterizadas por períodos distintos, Prensky (2001) usou a 

terminologia Imigrantes Digitais e Nativos Digitais, a fim de intitular as gerações atuais e as 

gerações passadas, contemplando mais de uma geração. Ele chama de imigrantes os indivíduos 

que precisam se adaptar as novas tecnologias digitais de interação e comunicação; e os nativos 

são os indivíduos que nasceram na era tecnológica, fazendo uso da internet. 

De acordo com Pereira (2014, p. 20), os nativos digitais: 

 
                                             Se relacionam com as pessoas através das novas mídias e se deixam, sem recusa, 

surpreender com as inúmeras possibilidades que encontram nas novas tecnologias. 

Sem medo, navegam, clicam, copiam, colam, enviam, deletam. Eles constroem, 

administram sua identidade pessoal e social através de constantes mudanças. E essa 

identidade é construída a partir de suas características pessoais, de seus interesses sob 

a ótica digital. 

 

Os indivíduos que nasceram na era das tecnologias digitais, já na infância brincam e 

utilizam recursos tecnológicos, proporcionando com que eles pensem e tomem decisões de 

maneira diferenciada perante as atividades na sociedade (TAPSCOTT, 2010). Ainda segundo 

o autor os imigrantes por sua vez têm que aprender a usar estas tecnologias, encontrando muitas 



27 
 

vezes dificuldades para a inserção destas na sua vida profissional, nas atividades de casa, da 

escola e até nos relacionamentos pessoais. 

Para Barros (2013) a última geração que nasceu sem influência da internet é a atual 

geração compreendida pelos pais e educadores. Exigindo uma mudança cultural na forma de 

aprender e ensinar, abrindo espaço para uma nova cultura da aprendizagem. Segundo Pozo e 

Crespo (2009, p.24) essa nova cultura de ensinar e aprender, unidas com as tecnologias 

transcendem o marco da cultura impressa e deve condicionar a três traços essenciais: “a 

sociedade da informação, conhecimento múltiplo e do aprendizado contínuo”. 

Muitos estudos surgem na tentativa de entender essa nova geração, seu comportamento 

e consequentemente como eles se portam em relação ao ensino e aprendizagem. Além de todas 

essas gerações citadas ao longo da pesquisa, surge no momento a geração Alpha, apontada 

como a geração “mais inteligente” nascidos após o ano de 2010 (SILVA, 2014).  

Em alguns estudos como o de Souza (2011), Granero e Couto (2013) e Filhos (2013) os 

bebês ainda pequenos mexem em tablet, em smartphone e outros aparelhos digitais sem que 

ninguém tenha ensinado. Ainda segundo eles, nessa geração o educando será o centro das 

atenções e o educador mentor, com aulas baseadas em projetos com maior relevância, exigindo 

que o educador tenha um preparo mais preciso. 

Pertinente ao exposto, segundo Albach (2014, p. 151), a escola precisa analisar 

cuidadosamente que “não é no ensino do uso do computador que ela deve centrar-se, mas sim 

nos resultados pedagógicos que podem acontecer a partir desse uso”. Diante disso, a próxima 

subunidade abordará a relação das TDICs nos processos de ensino e de aprendizagem. 

 

2.2.2 TDICs no ensino e aprendizagem 

 

A comissão internacional sobre educação para o século XXI publicou um relatório 

elaborado para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO, 2010) o qual recomendou que a educação fosse organizada em torno de quatro 

pilares, são eles: aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser e aprender a conhecer 

(SILVA, 2008).  Segundo Costa et al. (2015, p.604) os quatro pilares, conforme Figura 1, têm 

o objetivo de “diminuir as desigualdades sociais, os desafios impostos à educação, incluindo a 

formação de pessoas para o desenvolvimento sustentável do planeta, bem como a compreensão 

mútua entre os povos e a experiência efetiva da democracia”. 
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Figura 1 - Quatro Pilares da Educação 

 
Fonte: Elaborado pela autora e adaptado de UNESCO (2010) 

 

Ainda conforme Costa et al. (2015, p.604): 

 
                                              No relatório à UNESCO, ainda no século passado, o uso das novas tecnologias foi 

recomendado para desenvolver a colaboração entre quem ensina e quem aprende em 

todos os níveis e, mais especificamente, para a educação permanente dos sujeitos, o 

ensino à distância, a educação de adultos e a formação continuada de professores. 

 

Logo, conclui-se que com esse relatório o uso das tecnologias no ensino e na 

aprendizagem vem a contribuir de forma significativa. E que as tecnologias digitais são recursos 

mediadores para a educação e que surgiram para mudar a vida dos indivíduos. 

Utilizadas como recursos atuais e mediadores da interação entre os indivíduos, as 

tecnologias digitais “têm contribuído para mudanças em algumas práticas sociais como a 

comunicação, a socialização, a organização, a mobilização e a aprendizagem” (COSTA et al., 

p.605).  

Os autores Lalueza et al. (2010, p.51) afirmam que 

 
                                             A tecnologia contribui para orientar o desenvolvimento humano, pois opera na zona 

de desenvolvimento proximal de cada indivíduo por meio da internalização das 

habilidades cognitivas requeridas pelos sistemas de ferramentas correspondentes a 

cada momento histórico. Assim, cada cultura se caracteriza por gerar contextos de 

atividades mediados por sistemas de ferramentas, os quais promovem práticas que 

supõem maneiras particulares de pensar e de organizar a mente. 

 

Neste contexto, os nativos digitais com as potencialidades oferecidas pelas TDICs, 

como a de interação, socialização, colaboração e cooperação, espera-se que contribua e 

provoque mudanças no processo de ensino e aprendizagem. Considerando o momento de 

expressiva evolução tecnológica, as TDICs tornam-se ferramentas poderosas para tal. Segundo 
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Casagrande (2016, p.37) “tal utilização tende a oportunizar aulas mais atrativas, dinâmicas, com 

foco no educando como produtor e divulgador do conhecimento, ou seja, o educando como 

agente, como protagonista de sua aprendizagem”. 

Assim, pensando em ensinar e aprender, sabe-se que são duas palavras comuns no 

contexto escolar. Contudo, na realidade essas duas palavras aplicadas têm significados muito 

diferentes, mostrando-se muitas vezes algo complexo. 

Conforme afirma Cysneiros (2004, p.5) os educadores precisam profissionalizar-se em 

sua área de atuação, enfatizando 10 tônicas em relação ao ensino e aprendizagem em TDICs: 

 
1. Organizar e animar situações de aprendizagem;  

2. Gerir a progressão da aprendizagem;  

3. Conceber e fazer evoluir dispositivos de diferenciação;  

4. Envolver os alunos em sua aprendizagem e seu trabalho;  

5. Trabalhar em equipe;  

6. Participar da gestão da escola;  

7. Informar e envolver os pais;  

8. Servir-se das novas tecnologias;  

9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão;  

10. Gerir sua própria formação contínua. 

 

Compreende-se que o ensino e aprendizagem acontece a partir das trocas de 

conhecimentos, ou seja, um processo de ir e vir, construído a partir de relações estabelecidas 

entre educadores e educandos. Contudo, frente as TDICs e diante da realidade em que vivem, 

os educadores precisam diariamente superar desafios e serem criativos. São muitos os desafios 

colocados, entre os quais pode-se destacar a necessidade de que o educador acompanhe e utilize 

as novidades tecnológicas como fazem os educandos. Assim como elaborar metodologias de 

aula tornando os temas mais interessantes e atrativos perante o olhar do educando. 

Fontana e Cordenonsi (2015) ressaltam que os métodos utilizados pelos educadores já 

são tão ultrapassados que não prendem a atenção do educando na sala de aula e que por sua vez 

se torna necessário que esse educador busque novas metodologias, mais atraentes. Assim, os 

autores defendem o uso das TDICs no contexto escolar, como diferentes recursos tecnológicos 

educacionais, em diferentes formatos digitais, permitindo uma aprendizagem significativa. Eles 

chamam esses recursos de objetos de aprendizagem, como exemplo: imagens, gráficos, vídeos, 

sons e qualquer outro recurso digital que venha a contribuir com a educação de forma criativa 

e que estimule a aprendizagem. 

Nesta subunidade abordou-se a respeito das TDICs, as diferentes gerações e as TDICs 

e o ensino e aprendizagem. No seguinte, irá abordar-se sobre os Laboratórios de Informática 

Educacionais (LIEs). 
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2.3 LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA EDUCACIONAIS  

 

Investigando o surgimento dos computadores, encontra-se na história que eles surgiram 

como calculadoras programáveis capazes de armazenar programas, provindo da Inglaterra e dos 

Estados Unidos em 1945 (GOMES e MOITA, 2016). Ainda segundo os autores, no Brasil a 

informática na educação surgiu nos anos 70, com a finalidade de informatizar as escolas. Assim, 

a partir de 1980, surgem os projetos EDUCOM (Educação e Computadores), o FORMAR 

(Professores Multiplicadores) e o PROINFE (Programa Nacional de Informática Educativa), 

todos voltados para a informática educacional. 

Somente no ano de 1997 é criado o Programa Nacional de Informática na Educação 

(PROINFO), com o objetivo de promover o uso pedagógico da informática nas escolas urbanas 

ou rurais, levando computadores e ferramentas tecnológicas educacionais para as escolas 

(BRASIL, 2018). No ano de 1995 em muitas universidades a disciplina Informática na 

Educação começou a fazer parte do currículo de cursos como o da Pedagogia e de algumas 

Licenciaturas (GOMES e MOITA, 2016). 

Para Valente (1988, p.02) o termo Informática na Educação refere-se “à inserção do 

computador no processo de aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os níveis e 

modalidades de educação”. Concomitante a ideia do autor, o computador é um recurso que pode 

vir acrescentar de forma educativa e criativa, se bem utilizada pelo educador, proporcionando 

novas formas de ensino e aprendizagem.  

As iniciativas do governo por meio de projetos são diversas, na tentativa de introduzir a 

informática no contexto educacional. Porém, a introdução da informática e das tecnologias nas 

escolas acontece de forma morosa e muitas vezes os educadores não estão aptos a lidar com 

essas ferramentas tecnológicas, o que dificulta esta inserção. No mais, geralmente a inserção 

ocorre pela introdução de computadores, sendo pouco recorrente a preocupação com a 

capacitação dos educadores ou ainda a disponibilidade de um técnico em informática. 

Todavia, as mudanças em relação a educação são necessárias, precisa-se alterar 

paradigmas, visto que nos dias atuais é difícil quem não esteja inserido na realidade do mundo 

virtual e a escola precisa acompanhar. Para Valente (1999) o processo de modificação de 

paradigma educacional não acontece da mesma forma que os avanços tecnológicos, a sociedade 

está em permanente transformação e o comportamento humano igualmente, afim de se adaptar 

ao progresso. 
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A capacitação de educadores em serviço está prevista como um dos fundamentos na 

formação destes, apontado no parágrafo único do art. 61 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, (BRASIL, 1996, s/p.): 

   
                                             Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às 

especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das 

diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos (Incluído 

pela Lei nº 12.014, de 2009): [...]  

 

                                             II – A associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 

capacitação em serviço (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009). 

 

Desde a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Educadores da Educação Básica, instituída por meio da Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de 

fevereiro de 2002, os currículos vêm sofrendo modificações e contemplando a utilização das 

tecnologias na escola. E a partir de então, muitos educadores vem recebendo capacitações para 

trabalhar com os computadores, data show, lousa digital entre outras ferramentas tecnológicas 

nas escolas, porém muitas vezes estes educadores esbarram em muitos problemas, como a 

infraestrutura da escola, computadores sem assistência técnica, o sinal da internet inexistente 

ou fraco; e a própria política pedagógica da escola. 

Mediante a publicação do Decreto n° 6.300, a partir de 12 de dezembro de 2007, o 

Proinfo passou a denominar-se Programa Nacional de Tecnologia Educacional, tendo como 

principal objetivo promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação 

nas redes públicas de educação básica, conforme preceitua o artigo 1º, nos itens I a III: 

 
                                             Art. 1° O Programa Nacional de Tecnologia Educacional – Proinfo, executado no 

âmbito do Ministério da Educação, promoverá o uso pedagógico das tecnologias de 

informação e comunicação nas redes públicas de educação básica.  

                                             Parágrafo único. São objetivos do Proinfo:  

                                             I – Promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas 

escolas de educação básica das redes públicas de ensino urbanas e rurais;  

                                             II – Fomentar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com o uso das 

tecnologias de informação e comunicação;  

                                             III – Promover a capacitação dos agentes educacionais envolvidos nas ações do 

Programa. (Brasil. MEC, 2007, pg.28). 

 

No Brasil várias escolas receberam computadores e passaram a ter implementado os 

seus LIEs. O que pode se configurar como concretização, em parte, de um dos objetivos do 

atual Proinfo, que é “ possibilitar a inclusão digital a partir da ampliação do acesso a 

computadores, da conexão à rede mundial de computadores e de outras tecnologias digitais, 

beneficiando a comunidade escolar e a população próxima às escolas" (BRASIL, 2007, s/p.). 

A partir do início da implementação dos LIEs nas escolas, houve a necessidade de 

inclusão digital tanto dos educadores, educandos e a comunidade geral para manusear essas 
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ferramentas. Dessa forma, intensificaram-se as políticas públicas e sociais para ocorrer a 

inclusão digital destes sujeitos, abordado na próxima subunidade.  

 

2.4 POLITÍCAS PÚBLICAS SOCIAIS PARA A INCLUSÃO DIGITAL 

 

A sociedade contemporânea passa por transformações políticas, econômicas e sociais, 

de modo acelerado. As atividades humanas interligadas as tecnologias são uma vertente latente 

e se bem exploradas podem trazer crescimento social, econômico, cultural e educacional. 

Inclusive para Castells (1999) por meio das tecnologias surgiu uma nova era baseada 

em um aumento significativo da produtividade nos diferentes setores de produção e atividades 

econômicas, na chamada sociedade em rede. Para ele, despontou assim, um novo capitalismo 

chamado de informacional. 

Segundo Munarim (2014, p.20) é importante “problematizar o já bem popularizado 

termo inclusão digital, que carrega em sua definição a promessa de incluir os excluídos, aqueles 

que por algum motivo não têm acesso às tecnologias digitais”. Pode-se referir-se como parte 

dos excluídos digitais os sujeitos do campo, os ribeirinhos, os quilombolas e as periferias de 

cidades menos favorecidas. 

Para Bonilla e Oliveira (2011, p.31) a “exclusão digital que tem como resposta a 

inclusão digital nas pautas obrigatórias dos governos é tão problemática e inconsistente 

teoricamente como a de exclusão social”. Para os autores, os sujeitos que nunca tiveram acesso 

as TDICs, não poderiam ser considerados excluídos digitais, visto que os mesmos são 

esquecidos perante os “processos de inserção das TDICs na sociedade. Ainda, eles ressaltam 

que quando se fala em inclusão digital deve-se problematizar as questões educacionais e 

culturais, com a promoção da participação política do cidadão” (BONILLA e OLIVEIRA, 

2011, p. 33). 

Segundo Souza (2006, p.46) “a formulação de políticas públicas constitui-se no estágio 

em que os governos traduzem seus propósitos em programas e ações que pretendem produzir 

resultados ou mudanças no mundo real”. Logo, ainda segundo o autor, as políticas públicas 

depois de elaboradas e desenvolvidas, decorrem-se em planos, programas e projetos. 

No âmbito da educação, a primeira política pública e social criada para a inclusão digital 

foi o Proinfo, e logo após, foram criados vários outros programas na tentativa de incluir quem 

não tem acesso as tecnologias digitais. A seguir, conforme o Quadro 5, traz os principais 

programas criados pelo governo. 
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Quadro 5 – Programas de inclusão digital criados pelo governo 

(continua) 

Programa O que é Objetivo 

PROINFO É um programa educacional criado pela Portaria nº 

522/MEC, de 9 de abril de 1997, para promover o 

uso pedagógico de Tecnologias de Informática e 

Comunicações na rede pública de ensino 

fundamental e médio. 

Promover o uso pedagógico da 

informática na rede pública de 

educação básica. 

Projeto 

Estadual de 

Informática na 

Educação 

Vinculado ao ProInfo/SEED/MEC e destina-se a 

Rede Pública (Estadual e Municipal) do Rio Grande 

do Sul. Elaborado em 1997 por uma Comissão 

Estadual em que as escolas foram convidadas a 

ingressar nesse Projeto, tendo recebido subsídios 

para elaboração de seus próprios projetos para 

utilização da informática na educação. 

Promover o uso pedagógico da 

informática na rede pública estadual e 

municipal de educação básica. 

Programa 

Banda Larga 

nas Escolas 

O Programa Banda Larga nas Escolas foi lançado no 

dia 04 de abril de 2008 pelo Governo Federal, por 

meio do Decreto nº 6.424 que altera o Plano Geral 

de Metas para a Universalização do Serviço 

Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime 

Público – PGMU (Decreto nº 4.769). 

Tem como objetivo conectar todas as 

escolas públicas urbanas à internet, 

rede mundial de computadores, por 

meio de tecnologias que propiciem 

qualidade, velocidade e serviços para 

incrementar o ensino público no país. 

Telecentros Instituídos desde 2009, os telecentros são espaços 

sem fins lucrativos, de acesso público e gratuito, com 

computadores conectados à internet, disponíveis 

para diversos usos.  

O objetivo é promover o 

desenvolvimento social e econômico 

das comunidades atendidas, 

reduzindo a exclusão social e criando 

oportunidades de inclusão digital aos 

cidadãos. 

Um 

Computador 

por Aluno 

(PROUCA) 

Instituído pela Lei nº 12.249, de 14 de junho de 

2010. O projeto é desenvolvido em sintonia com o 

Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE e 

com os propósitos do Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional – ProInfo, o Projeto UCA 

pretende criar e socializar novas formas de 

utilização das tecnologias digitais nas escolas 

públicas brasileiras, para ampliar o processo de 

inclusão digital escolar. 

Tem por objetivo promover a inclusão 

digital pedagógica e o 

desenvolvimento dos processos de 

ensino e aprendizagem de alunos e 

professores das escolas públicas 

brasileiras, mediante a utilização de 

computadores portáteis denominados 

laptops educacionais. 

Programa 

Escola Aberta 

do Brasil (e-

Tec), 

Em 2015, aliado ao programa Laboratórios Móveis 

que consiste em levar aulas prática a educandos 

do Programa Escola Aberta do Brasil (e-Tec), o 

governo do RS recebeu 115.000 netbooks, que 

beneficiaram mais de 300 escolas estaduais., além 

dos netbooks também foram entregados lousas 

digitais. 

Promover a inclusão digital 

pedagógica, auxiliando o ensino e 

aprendizagem. 

Inovação 

Educação 

Conectada 

O Programa foi planejado para ser desenvolvido de 

2017 a 2024, de forma a contemplar gradualmente 

escolas urbanas e rurais, em três grandes fases: 

Indução, Expansão e Sustentabilidade, em 

consonância com a estratégia 7.15 do Plano Nacional 

de Educação, aprovado pela Lei no 13.005, de 25 de 

junho de 2014. 

Apoiar a universalização do acesso à 

internet em alta velocidade e fomentar 

o uso pedagógico de tecnologias 

digitais na educação básica. 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00012249&seq_ato=000&vlr_ano=2010&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00012249&seq_ato=000&vlr_ano=2010&sgl_orgao=NI
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Internet para 

todos  

Com a inserção do Gesac, o MCTIC em janeiro de 

2018, lançou o programa Internet para Todos, 

destinado a atender com banda larga comunidades 

sem acesso. Buscando atender a comunidade sem 

acesso à internet e onde não há oferta comercial, 

logo, as empresas que apresentarem projetos para o 

programa terão isenção do imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias 

Tem por objetivo promover a inclusão 

digital em escolas, hospitais e postos 

de saúde.  

Fonte: MCTic, 2018 adaptado pela autora 

 

Abordar políticas públicas, sociais e tecnologias exige que se discorra sobre o Ministério 

da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) que é um órgão da administração 

federal direta, criado em 12 de maio de 2016 com a Medida Provisória nº 726, convertida na 

Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 2016. O MCTIC oferece ao cidadão o programa Governo 

Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac) disponibilizando gratuitamente 

conexão à internet em banda larga - por via terrestre e satélite - a telecentros, escolas, unidades 

de saúde, aldeias indígenas, postos de fronteira e quilombos.  

Segundo dados do Ministério Público pela Educação (MPEduc, 2016), setenta e oito das 

102 escolas de ensino público contam com internet no município de Santa Maria/RS, além 

disso, 56 dessas escolas apontam ter computadores suficientes disponíveis para uso de 

educandos. Ainda segundo o MPEduc, em Santa Maria/RS, 30 escolas de Ensino Fundamental 

e Médio receberam lousa digital em 2013, e infelizmente não são utilizadas ou pouco utilizadas. 

Os netbooks foram concedidos para 6 (seis) escolas estaduais em Santa Maria/RS, porém 

somente 1 (uma) escola está utilizando-os (MPEduc, 2016). 

A seguir, será abordado os dados demográficos sobre as escolas no Brasil, a fim de 

conhecer dados estatísticos sobre as mesmas. 

 

2.5 DADOS DEMOGRÁFICOS SOBRE AS ESCOLAS NO CENÁRIO BRASILEIRO 

 

Problematizar, questionar ou refutar a função das tecnologias nas escolas do campo 

requer conhecer o papel das tecnologias digitais na educação, seja no contexto das escolas do 

campo, onde as abordagens são ainda introdutórias, como também nas escolas da zona urbana. 

Nesse sentido, este capítulo apresenta dados demográficos quantitativos sobre o cenário das 

escolas públicas nas zonas rurais e também na zona urbana do Brasil, não com o intuito de 

comparar, mas sim de mostrar a realidade da nossa educação.  

Justifica-se por meio de dados a importância de se investigar, propagar, pleitear, sugerir 

e até de criticar a forma como têm sido pensadas as políticas de inclusão das tecnologias digitais 
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nas escolas do campo. Assim, justificando a relevância do presente estudo, pesquisou-se os 

dados estatísticos do último censo no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2017). 

Como já frisado anteriormente a intensão não é comparar, mas sim mostrar a realidade, 

a disparidade e as diferenças quanto retrata-se sobre tecnologias entre as populações da zona 

urbana e rural. Segundo o INEP (2017, p.01) o censo escolar da Educação Básica é uma: 

 
                                             Pesquisa realizada anualmente pelo INEP em articulação com as Secretarias Estaduais 

de educação das 27 unidades da federação, sendo obrigatória aos estabelecimentos 

públicos e privados de educação básica, conforme determina o art. 4º do Decreto nº 

6.425/2008. 

 

O método de coleta do INEP é feito pela internet de forma online com o intuito de 

levantar o maior número possível de dados, para que o censo seja relevante. Primeiramente, 

abordar-se os dados segundo o censo sobre os anos finais do Ensino Fundamental, relacionando 

com o propósito do estudo, posteriormente discorre-se sobre os dados do Ensino Médio. 

 

2.5.1 Anos Finais do Ensino Fundamental nas Escolas Urbanas e do Campo 

 

Segundo o INEP (2017) existe duas escolas de anos iniciais (116,3 mil) para cada escola 

de anos finais do ensino fundamental (62,5 mil), e 47% das escolas de anos finais do ensino 

fundamental são municipais, 32% estaduais e 21% privadas, conforme Gráfico 1. Porém, 70% 

das escolas que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental estão na zona urbana, restando 

30% das escolas na zona rural, conforme Gráfico 2. 

 

Gráfico 1 - Distribuição percentual das escolas que oferecem os anos finais do ensino 

fundamental 
 

 
Fonte: Dados INEP, 2017. 
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Gráfico 2 – Distribuição Percentual dos anos finais do Ensino Fundamental nas zonas rurais e 

urbanas 

 
Fonte: Dados INEP, 2017. 

 

De acordo com o INEP (2017) em seu estudo, 20% das escolas têm até 50 matrículas de 

educandos nos anos finais do Ensino Fundamental e 7% das escolas têm mais de 500 matrículas. 

E ainda segundo eles, as escolas com mais de 500 matrículas nos anos finais estão localizadas 

na zona urbana, compreendendo aproximadamente 99%. 

Ainda outro dado alarmante, segundo o INEP (2017), e que pode contribuir na qualidade 

do ensino é que na zona rural, 8% das escolas não possuem energia elétrica, 12% não têm esgoto 

sanitário e 7% não têm abastecimento de água e na zona urbana, esses percentuais reduzem 

muito, chegando inclusive a 0%. Diante do exposto, a questão que se insurge é em relação a 

ausência do Estado em oferecer na zona rural o que está previsto em Lei, que é o acesso digno 

e com qualidade a educação. 

Quando investigado a respeito dos LIEs, infelizmente o INEP não difere a zona urbana 

da rural em relação aos dados, conforme Figura 2, para eles os LIEs são um recurso disponível 

em 68% das escolas dos anos finais do Ensino Fundamental (INEP, 2017).  Ainda segundo o 

INEP (2017) a existência de computador para uso administrativo (85%) supera o percentual de 

escolas que dispõe deste recurso para uso dos educandos (76%). 

 

Figura 2 – Mapa conceitual sobre os LIEs nas escolas 

 

 

Fonte: Dados INEP, 2017. 
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Um percentual que se mostrou em crescimento foram as bibliotecas ou salas de leituras, 

que anteriormente era de 68% e no momento da pesquisa subiu para 74% (INEP, 2017). 

Conforme SILVA (1986) ensino e biblioteca não se excluem, completam-se, uma escola sem 

biblioteca é um instrumento imperfeito, assim, uma biblioteca estruturada e em funcionamento 

é condição básica de sustentação de um ensino de qualidade. 

 

2.5.2 O Ensino Médio nas Escolas Urbanas e do Campo 

 

Dados do censo escolar da educação básica na última década mostram uma redução do 

número de escolas e de matrículas na zona rural e com isso um crescimento significativo na 

área urbana (MEC, 2018). “O censo escolar de 2003 registrou 103.328 escolas do campo e 7,9 

milhões de matrículas; em 2013, foram 70.816 escolas do campo e 5,9 milhões de matrículas, 

redução de 32.512 escolas e de 2 milhões de matrículas” (MEC, 2018, s/p.). 

E não obstante as escolas que oferecem o Ensino Médio, principalmente as da zona 

rural, são as que mais tem fechado as portas devido à grande evasão que vem ocorrendo nos 

últimos anos (ALVES e NASCIMENTO, 2017). Segundo o INEP (2017) o Ensino Médio é 

oferecido em 28 mil escolas no Brasil, 69% das escolas de Ensino Médio são estaduais e 28% 

privadas, logo a União e os municípios participam com 2% e 1%, respectivamente, conforme 

Gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3 – Percentual de Escolas de Ensino Médio 

 
Fonte: Dados INEP, 2017. 
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As escolas do Ensino Médio que estão na zona rural, conforme Gráfico 4, têm uma 

menor participação em toda a educação básica de apenas 10%, enquanto na zona urbana é de 

90% (INEP, 2017). Ainda, segundo o estudo, 205 escolas funcionam em estabelecimentos de 

apenas uma sala de aula. 

 

Gráfico 4 – Percentual de Escolas Rurais e Urbanas no Brasil 

 
Fonte: Dados INEP, 2017. 

 

Outro dado alarmante, segundo o INEP (2017), é que em 12% das escolas têm até 50 

matrículas no Ensino Médio por ano e 17% têm mais de 500 matrículas. Em relação aos LIEs, 

assim como para o estudo das escolas que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental, não 

há um estudo para saber o dado estatístico de escolas do campo que possuem LIE, porém, 

segundo o estudo do INEP (2017), os LIEs é uma ferramenta disponível em 83% das escolas 

de ensino médio, já laboratório de ciências está presente em pouco mais da metade das escolas 

51%. 

A seguir, debruça-se a respeito das tecnologias digitais nas escolas do campo, passando 

brevemente pela união dos programas Proinfo e Pronacampo na tentativa de inclusão digital em 

prol dos sujeitos do campo. Abordar-se-á também a formação do educador frente as tecnologias 

digitais. 

 

2.6 AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NAS ESCOLAS DO CAMPO, FORMAÇÃO DOS 

EDUCADORES E O PRONACAMPO  

 

A introdução das tecnologias digitais na escola do campo deve ser seguida pela 

capacitação de seus educadores, como visto anteriormente. Esta capacitação não deve se 

resumir apenas à utilização de tecnologias em sala de aula, deve possibilitar a construção de 
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sujeitos criativos e críticos perante os problemas que afetam as sociedades como um todo. Para 

tanto é essencial que estes sujeitos estejam inseridos no mundo da informação e comunicação. 

Ao mapear e investigar os LIEs nas escolas do campo a pesquisa obrigatoriamente 

investiga o programa que em 2013 começava a equipar 76 mil escolas do campo do Brasil com 

tecnologias digitais, projeto que tinha o proposito de perdurar até o ano de 2016. A iniciativa 

do Ministério da Educação (MEC), a partir de um convênio entre a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADI) e o Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional (ProInfo), como parte das ações do Programa Nacional de Educação do Campo 

(Pronacampo), previa além de equipar as escolas também se preocupar em oferecer a formação 

continuada de educadores para o uso das tecnologias nas escolas do campo. 

O Pronacampo é um programa de apoio técnico e financeiro aos Estados, Municípios e 

Distrito Federal para a implementação da política de educação do campo, conforme decreto nº 

7.352/2010 (MEC, 2012). Ainda segundo o MEC (2012), o programa foi lançado oficialmente 

em Brasília pela presidente Dilma Rousseff em 20 de março de 2012 e é constituído por um 

conjunto de ações articuladas que se propõem a atender escolas do campo e quilombolas a partir 

de quatro eixos principais: gestão e práticas pedagógicas, formação de professores, educação 

de jovens e adultos e educação profissional e tecnológica. O programa tem como objetivos 

ampliar a oferta da educação básica no campo, reduzir a desigualdade no acesso, na 

permanência dos educandos e na aprendizagem que ocorre nessas escolas (MEC, 2012). Tem 

como ações previstas a construção de novas unidades escolares, a melhoria no transporte de 

educandos e a formação no ensino técnico voltada a trabalhadores do campo (Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC). 

 

Assim, segundo Munarim (2014, p.134) o programa prevê: 

 
                                             O aumento da oferta dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo e 

financiamentos específicos para pesquisas por meio de Observatórios da Educação e 

ações de extensão. Articula-se ainda com uma série de outros programas e ações, 

como o Escola da Terra, voltado às escolas com classes multisseriadas e dos anos 

iniciais do ensino fundamental; a Escola Quilombola, para apoio às escolas 

localizadas em comunidades quilombolas; o Programa Mais Educação, que prevê a 

permanência dos estudantes em período integral nas escolas e a proposta de convênio 

com o ProInfo para distribuição de computadores, lousas digitais e formação de 

professores para o uso dessas tecnologias em sala de aula. 

 

A ação conjunta dos dois programas do Governo Federal Pronacampo e ProInfo tem 

como objetivo levar a 35.440 escolas do campo, localizadas em 4.112 municípios do país, cerca 

de 50.000 computadores portáteis (notebooks e tablets), 5 mil laboratórios de informática 

equipados com servidor e lousas digitais (BRASIL, 2012).  
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De acordo com Munarim (2014, p.135): 

 
                                              A meta do Governo Federal é fazer uma ampliação de um programa já existente, o 

ProInfo Rural: as escolas já atendidas por esse programa e que já possuem laboratório 

de informática, receberiam apenas a lousa digital. As que não foram atendidas pelo 

ProInfo Rural foram divididas em dois grupos e receberão equipamentos diferentes: 

escolas que possuem de 5 a 50 estudantes matriculados: notebooks, laboratório de 

informática com servidor e lousas digitais. Dessas, as instituições com até 20 alunos 

receberiam um computador por aluno, enquanto as outras receberiam um número 

reduzido de equipamentos. 

 

Sendo assim, o objetivo do MEC (2012) é cooperar com inclusão digital, por meio de 

distribuição de computadores, conexões com a rede de computadores, banda larga e outros 

recursos tecnológicos, vindo a atender e beneficiar os sujeitos do campo.  

Pertinente a necessidade do educador em buscar o conhecimento para o ensino e 

aprendizagem ao utilizar as TDICs, pensa-se que o educador só terá condições de servir-se e 

analisar uma ferramenta, bem como softwares educativos, se e somente se, tiver conhecimento 

adequado. Segundo Richetti e Brandão (2011) os educadores precisam buscar formação e 

conhecer as potencialidades educacionais que as tecnologias oferecem e serem capazes de usá-

los em benefício de suas atividades na escola. 

Mas se não chegar para o educador do campo a capacitação para a devida formação, a 

fim de aprender a trabalhar com as tecnologias digitais, este educador de alguma forma tem que 

procurar se capacitar, buscar a autonomia. Pleiteando métodos, por meio de uma pedagogia 

democrática onde educandos e educadores devem ser unir em prol do conhecimento e assim 

também exigir políticas públicas voltadas para a inclusão digital dos sujeitos do campo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta unidade apresenta-se a metodologia utilizada para alcançar o objetivo proposto 

para a realização desta pesquisa. De acordo com Gil (2010, p.76) método é o caminho para se 

chegar a um desfecho, assim, no campo da ciência, metodologia vem a ser entendida como o 

“caminho para se chegar à verdade em ciência”. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

 

Quanto a concepção está investigação é uma pesquisa de estudo de caso de cunho 

qualitativo e quantitativo, sua técnica compreende a observação direta extensiva realizada por 

meio de questionários. Para tanto a pesquisa também é bibliográfica, pois é uma fase primordial 

a realização deste levantamento bibliográfico para o conhecimento do tema em questão. 

Ao utilizar o estudo de caso, segundo Marconi e Lakatos (2011), deve-se entender que 

se trata de uma pesquisa empírica abrangente, com procedimentos preestabelecidos, que 

investiga um ou múltiplos fenômenos contemporâneos no contexto da vida real. Ainda segundo 

as autoras “consiste na observação de fatos e na coleta de dados a eles referentes e no registro 

de variáveis que se presumem relevantes, para analisá-los” (MARCONI e LAKATOS, 2011, 

p.169). 

A pesquisa qualitativa busca entender um fenômeno específico em profundidade. 

Segundo Minayo (1999), na abordagem qualitativa não se pode pretender encontrar a verdade 

com o que é certo ou errado, ou seja, deve-se ter como primeira preocupação à compreensão da 

lógica que permeia a prática que se dá na realidade.  

O cunho da pesquisa de caso quantitativo, segundo Marconi e Lakatos (2011), consiste 

em investigação com análise de características, fatos ou fenômenos com isolamento de 

variáveis principais ou não. Elas ainda afirmam que este tipo pesquisa pode ter controle 

estatístico com a finalidade de averiguar e fornecer dados, empregando métodos, amostras de 

população, a própria população de estudo, entrevistas, questionários e outros tipos de 

procedimentos. 

A observação direta extensiva será realizada por meio de questionários, o qual é um 

instrumento de coleta de dados. Segundo Marconi e Lakatos (2011, p.184) este deve ser 

“constituído por uma série ordenada de perguntas, respondidas por escrito pelo entrevistado”. 

Elas listam uma série de vantagens que os questionários apresentam como técnica de coleta de 

dados, que são:  

- Economia de tempo e obtenção de grande número de dados; 
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- Atinge maior número de pessoas; 

- Economia de pessoal em trabalho de campo; 

- Respostas mais rápidas e mais precisas; 

- Maior liberdade da pessoa em responder, em razão do anonimato; 

- Segurança pelo fato das respostas não serem identificadas; 

- Menor risco de distorção na análise das respostas; 

O questionário foi elaborado perante a existência de um outro questionário já aplicado 

para fins semelhantes, para tanto, ele foi adequado e algumas questões foram refinadas afim de 

extrair o máximo de conhecimento referente ao assunto que está sendo investigado. Os temas 

abordados no questionário foram escolhidos de acordo com os objetivos geral e específico da 

pesquisa.  

Quanto à forma, as perguntas são classificadas como abertas, fechadas e de múltiplas 

escolhas; no questionário elaborado para a pesquisa foram utilizados os três tipos de 

classificação. Segundo Pereira (2001, p.44) “a escolha da variável a ser utilizada pelo 

pesquisador dependerá da natureza de seu objeto de estudo e dos recursos de que disponha para 

mensuração”, para este estudo as variáveis podem ser classificadas como quantitativas discretas 

e qualitativas categórica nominal e ordinal. Em conformidade com Pereira (2001) e com o 

propósito de ampliar as análises, afim de ter uma conclusão mais precisa, utilizou a tipagem 

das variáveis segundo o plano de análise como variáveis dependente, independente e de 

controle. 

Para analisar os dados será realizado a análise estatística, primeiramente a compilação 

dos dados coletados, para uma posterior estatística descritiva, com a perspectiva de responder 

todas questões levantas pelos objetivos da pesquisa.  Para esse fim, utilizar-se-á os softwares 

livres R Studio, Statistica e a Planilha Eletrônica Excel para a elaboração dos resultados.  

Porém, também se utilizará para a visualização de alguns resultados a nuvem de palavras 

(wordcloud), que consiste de um alinhamento de palavras representadas em tamanhos 

proporcionais à frequência com que aparecem em um conjunto de textos. Para a análise de 

algumas respostas obtidas se utilizará uma análise comparativa da frequência das palavras, 

trata-se de uma exploração de dados linguísticos textuais com base na Linguística de Corpus e 

na Linguística Computacional (CAMILLO, 2018).  

Conforme Kader e Richter (2013, p.13) a Linguística Corpus é: 

 
                                             Um campo que se dedica à criação e análise de corpora (plural latim de corpus), ou 

seja, conjunto de textos e transcrições de fala armazenadas em arquivos de 

computador. A Linguística de Corpus vem mudando a maneira como se investiga a 
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linguagem, nos seus mais diversos níveis, colocando à disposição do analista 

quantidades de dados antes inacessíveis. 

 

Para tanto, a “Linguística de Corpus depende de programas de computador para lidar 

com a corpora, e dentre os softwares que existem para auxiliar a Linguística de Corpus foi 

escolhido a Linguística Computacional R (Versão 3.1.2)” (CAMILLO, 2018, p.01). Em 

conformidade com Oushiro (2014, p. 134) a Linguística Computacional R é uma linguagem de 

programação para a análise de dados “que pode ser utilizada para realizar computações 

estatísticas e gráficas, compilar e anotar corpora, produzir listas de frequências”, entre outras 

tarefas. 

Para Camillo (2018) um bom recurso para a interpretação e visualização dos resultados 

de medição de frequência por meio desses programas é o WordCloud que consiste em alinhar 

palavras em tamanhos proporcionais à frequência com que elas aparecem em um conjunto de 

textos. Esse recurso será usado para gerar alguns resultados desta pesquisa, assim, objetivando 

utilizar um corpus significativo para demonstrar de que forma o software livre RStudio e a 

linguagem R, como recursos da Linguística Computacional, podem contribuir para a análise 

linguística baseada em Corpus, a fim de contemplar a análise das respostas dos educadores ou 

educandos participantes da pesquisa. 

 

3.2 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO DA PESQUISA 

 

Para alcançar os objetivos propostos da pesquisa, propôs-se algumas ações, entre elas, 

o contato prévio com a Coordenação Pedagógica da 8ª Coordenadoria Regional de Educação 

(CRE) da Cidade de Santa Maria no Estado do Rio Grande do Sul/RS. O contato teve como 

intenção apresentar o projeto, pedir autorização para fazer a pesquisa nas Escolas do Campo, 

conforme Apêndice A, e solicitar a relação das escolas. Na Figura 3 é apresentado a localização 

das Escolas do Campo da 8ª CRE. 
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Figura 3 - Localização Escolas do Campo 8ª CRE 

 

Fonte: Dados do 8ª CRE/Santa Maria (2018) adaptado pela autora. 

 

A partir das informações solícitas, entrou-se em contato com as escolas por meio de 

ligação telefônica, a fim de marcar a visita para conhecer as escolas, e juntamente para fazer a 

coleta de dados. Para esta coleta utilizou-se três questionários diferentes, constituído por uma 

série ordenada de questões, aplicados para a equipe diretiva da escola totalizando 9 

questionários, para os educadores 32 questionários e para os educandos 367 questionários, em 

anexo nos Apêndices D, E e F. Os respondentes não foram identificados, por tanto, nomeou-se 

por: Educadores, Educandos e a direção por (D), seguido do número do questionário aplicado. 

As características populacionais em relação aos educadores foram feitas por 

amostragem, que é formado por um subconjunto da população. Esta amostragem é de carácter 

não-probabilística e por acessibilidade, devido a dificuldade de encontrar todos os educadores 

no momento da coleta na escola. Quanto aos educandos e a direção trabalha-se por população 

que neste caso é o conjunto de educandos presente na escola, bem como o diretor(a) da escola. 

Previamente ao investigar as escolas foi possível averiguar que algumas oferecem 

somente o Ensino Fundamental, outra somente o Ensino Médio e outras ambos. Portanto, 

decidiu-se trabalhar tanto com a população e amostras do Ensino Fundamental como do Ensino 

Médio, a seguir no Quadro 6, estão as cidades que possuem Escolas do Campo e com a 

classificação dos tipos de ensino que oferecem. 

 

 



45 
 

Quadro 6 – Tipos de Ensino (Fundamental ou Médio) oferecido nas Escolas do Campo nas 

suas respectivas cidades da 8ª CRE 
Cidades Tipo de Ensino 

Cacequi Fundamental 

Faxinal do Soturno Fundamental 

Itaara Médio 

Jaguari Fundamental e Médio 

Júlio de Castilhos Fundamental 

Mata Fundamental 

Nova Palma Fundamental 

Santa Maria Fundamental e Médio 

São Francisco de Assis Fundamental e Médio 

São João do Polêsine Fundamental 

São Sepé Fundamental, Médio e EJA 

Toropi Fundamental 

Fonte: Dados do 8ª CRE/Santa Maria (2018). 

 

O cálculo da amostra foi determinado antes da execução do estudo. A percentagem com 

a qual o fenômeno se verifica foi estabelecida de acordo com a prevalência média de 4%. O 

nível de confiança escolhido foi de 95% e o erro máximo permitido foi de 3% (LWANGA e 

LEMESHOW, 1991).  

Para a determinação da amostra fez-se uma averiguação da lista das escolas do campo, 

no total eram vinte e cinco (25) escolas, porém três (3) escolas não estão mais funcionando e 

cinco (5) delas não possuem LIE ou outro tipo de ferramenta ou recurso tecnológico, sendo 

assim, foram retiradas do cálculo amostral. Deste modo, a amostra ficou constituída por nove 

(9) escolas do campo. 

Por conseguinte, os questionários tiveram como propósito investigar os principais 

aspectos ideológicos das escolas do campo, tal como investigar a Educação do Campo, suas 

práticas metodológicas, as tecnologias utilizadas pela escola nos LIEs e o espaço físico da 

escola. Da mesma maneira, analisar o perfil do educador da Escola do Campo, quais as 

tecnologias por eles utilizadas, os conceitos de TDICs e as questões de ensino e aprendizagem 

destas tecnologias na Educação do Campo. Igualmente, investigar o educando, o seu perfil, as 

tecnologias que este tem acesso, a sua vida na Escola do Campo e as tecnologias voltadas para 

o ensino e aprendizagem no contexto escolar. 

 

 

 

 



46 
 

4 RESULTADOS 

 

Nesta unidade apresenta-se os resultados com o objetivo de responder os 

questionamentos levantados para a pesquisa. Num primeiro momento foi feito a descrição das 

nove (9) escolas visitadas, posteriormente apresenta-se os resultados dos dados coletados por 

meio dos questionários aplicados para a equipe diretiva, para os educadores e para os 

educandos. Para uma melhor visualização, será separado os resultados dos questionários 

respondidos pelos educandos do Ensino Fundamental dos respondidos pelos educandos do 

Ensino Médio. 

Utilizando o método de amostragem não-probabilística e por acessibilidade, com uma 

amostra calculada de tamanho 9, verificou-se que oito (8) escolas oferecem Ensino 

Fundamental, sendo que (1) uma delas oferece também o Ensino Médio e apenas (1) uma 

somente o Ensino Médio, conforme Figura 4. 

 

Figura 4 – Mapa Conceitual das Escolas visitadas 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

As escolas visitadas foram: 

• Escola Estadual de Ensino Fundamental Arroio Grande (Santa Maria) 

• Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Rafael Iop (Polêsine) 

• Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Princesa Isabel (Santa Maria) 

• Escola Estadual de Ensino Médio De Itaara (Itaara) 

• Escola Estadual de Ensino Fundamental Dario Vitorino Chagas (Cacequi) 

• Escola Estadual de Ensino Fundamental 15 De Março (Júlio de Castilhos) 
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• Escola Estadual de Ensino Fundamental São Domingo Sávio (Faxinal) 

• Escola Estadual de Ensino Fundamental Almiro Beltrame (Santa Maria) 

• Escola Estadual de Ensino Fundamental Ironita Witt Marques (Jaguari) 

 

 

4.1 DESCRIÇÃO DAS ESCOLAS DO CAMPO DA 8ª CRE 

 

Do total dos vinte três municípios de atuação da 8ª CRE (Cacequi, Dilermando de 

Aguiar, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Itaara, Ivorá, Jaguari, Júlio de Castilhos, Mata, Nova 

Esperança do Sul, Nova Palma, Pinhal Grande, Quevedos, Santa Maria, São Francisco de Assis, 

São João do Polêsine, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul, 

Silveira Martins, Toropi e Vila Nova do Sul), apenas doze cidades possuem Escolas do Campo, 

conforme Gráfico 5.  A cidade que mais detém escolas do campo é a cidade de Júlio de Castilhos 

com cinco escolas, seguido de Santa Maria com quatro escolas do Campo, conforme a relação 

de escolas fornecida pela 8ª CRE. 

 

Gráfico 5 – Munícipios com oferta de Escolas do Campo/8ª CRE 

 

Fonte: Dados do 8ª CRE/Santa Maria, 2018.  

A seguir, serão apresentadas as escolas estaduais referentes a 8ª CRE, para uma melhor 

organização preferiu-se metodizar pelas cidades compreendidas já denotadas anteriormente. É 

importante salientar que algumas escolas adotam sistemas diferentes de ensino por serem 

escolas do campo, segundo Arroyo (2017), tornando-se necessário abordar que as escolas 

inclusas no estudo, podem adotar o calendário tradicional, principalmente relacionado a 

Secretária Municipal de seu município ou amparar-se nas classes multisseriadas previstas para 

a Educação do Campo. 

Segundo Brasil (2008, p.18) “as classes multisseriadas, forma mais característica da 

oferta de ensino no meio rural brasileiro, são amplamente respaldadas no que definem tanto a 
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legislação educacional quanto as normas publicadas pelo Conselho Nacional de Educação no 

que se refere à Educação do Campo”. 

As classes multisseriadas não são exclusivas só no Brasil. Países como os Estados 

Unidos, o Canadá e alguns da Europa também adotam esse sistema, para permitir que os sujeitos 

que vivem em áreas rurais tenham acesso à educação (PARENTE, 2014).  

No questionário aplicado para a equipe diretiva uma das perguntas é referente a escola 

ser considerada do campo ou rural, pelo fato de anteriormente a lei todas as escolas do campo 

serem denominadas rurais. Dentro desse contexto, conforme Fernandes (2005, p. 16): “A 

Educação do Campo nasceu em contraposição à Educação Rural. O que a Educação Rural não 

fez durante quase um século, a Educação do Campo fez em uma década”. 

Assim, segundo Rosa e Caetano (2013, p.14): 

 
                                             Com a realização da I Conferência Nacional Por Uma Educação do Campo , no ano 

de 1998, sob a iniciava de diversos segmentos sociais, a expressão campo passa a 

substituir o termo rural. Entende-se que, em tempos de modernização, com esta 

expressão “campo”, há uma abrangência maior de sociedades diversas que habitam as 

regiões do país que não se dizem urbanas 

  

Ainda segundo os autores, a diferença entre escola rural e escola do campo torna-se algo 

visível e necessita mudanças, perante o modelo educacional que não as diferenciava, onde a 

educação rural era predominante e que de certa forma promovia o atraso tecnológico, 

principalmente, subordinando estes sujeitos aos grandes centros urbanos. 

 

4.1.1 Município de Cacequi/RS 

 

A região de Cacequi foi inicialmente povoada por tribos indígenas, o qual deu origem 

ao nome do município que significa "Água do Cacique" ou "Rio do Cacequi". A cidade dista 

de Santa Maria 126 Km, cerca de duas horas de distância, possui uma economia é baseada na 

plantação de arroz, melancia, milho e soja, além da pecuária, com cortes de bovino e ovinos 

(CUNHA, 2013). 

No munícipio de Cacequi com uma população estimada segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2017) de 13.552 habitantes e uma área de 2.441 km. Nesse 

espaço encontram-se duas Escolas do Campo de Ensino Fundamental, uma delas é a Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Dario Vitorino Chagas, apresentada a seguir. 

 

4.1.1.1 Escola Estadual de Ensino Fundamental Dario Vitorino Chagas  
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A Escola Dario Vitorino Chagas, conforme Figura 5, é considerada segundo a diretora, 

como uma escola rural, com localização no campo e com didática tradicional seguindo o 

calendário da Secretaria Municipal de Cacequi/RS. Está localizada no 2° Distrito/Umbu e foi 

fundada em 1938, a escola possui turnos vespertino e matutino, da pré-escola até os anos finais 

do Ensino Fundamental.  

 

Figura 5 - Escola Estadual de Ensino Fundamental Dario Vitorino Chagas 

 

Fonte: Acervo de fotos da pesquisa, 2018. 

A filosofia da escola, segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP): “A escola como 

espaço de construção de conhecimento, promovendo condições para que o educando construa 

conhecimento que lhe permitam ter uma postura cidadã competente, ética e política” (PPP1, 

2018).  

A seguir, será apresentado por meio da Figura 6, o LIE e respectivamente os educandos 

do 8º ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dario Vitorino Chagas, conforme Figura 

7. 
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Figura 6 – LIE da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dario Vitorino Chagas 

 

Fonte: Acervo de fotos da pesquisa, 2018. 

 

Figura 7 – Fotos dos educandos do 8º ano  

 

Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018). 
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No Quadro 7 é apresentado os dados gerais da Escola do Campo Dario Vitorino Chagas, 

como o número de educandos (zona rural e urbana), dos educadores, dos funcionários, dados 

da direção e do espaço físico da escola. 

 

Quadro 7 - Dados gerais da Escola do Campo Dario Vitorino Chagas. 

 

Educandos 

moram na Zona Rural 101 

moram na Zona Urbana 00 

 

Educadores 

moram na Zona Rural 05 

moram na Zona Urbana 04 

 

Funcionários 

moram na Zona Rural 02 

moram na Zona Urbana 01 

 

Direção 

Equipe diretiva (nº de participantes) 01 

Coordenação Pedagógica (nº de participantes) 01 

 

 

 

Espaço Físico 

Nº de salas de aula 06 

Nº de Refeitórios 01 

Nº de Laboratórios de Informática 01 

Nº Total de computadores no LIE 08 

N° de computadores funcionando no LIE 01 

Nº de espaços coletivos 03 

Nº de Sala de Atendimento Especializado (AE) 00 

Fonte: Dados coletados para a pesquisa (2018). 

 

4.1.2 Município de Faxinal do Soturno/RS  

 

Faxinal do Soturno situado na Depressão Central, bem no centro do estado do RS, tem 

uma área de área de 169, 902 km e uma população de 6.672 habitantes (IBGE, 2017), e dista 

54 km de Santa Maria/RS. A origem do seu nome vem do “Rio Soturno, que banha suas terras, 

de nome sinistro, porém, doa-se em nome e riqueza, nas suas margens o arroz irrigado, nas 

partes altas o potencial energético” (PREFEITURA DE FAXINAL DO SOTURNO, 2018).  

Segundo Nardo (2007) as atividades de produção econômica do município estão 

alicerçadas na agropecuária representada pela produção desenvolvida em propriedades com 

dimensões médias de 25 hectares. Ainda, segundo o autor, e os principais cultivos são o arroz 

irrigado, soja, milho, feijão, fumo, fruticultura. Nas atividades de pecuária tem-se a criação de 

bovinos de leite e de corte. 

Historicamente, Faxinal do Soturno faz parte dos municípios da Quarta Colônia de 

Imigração Italiana do Rio Grande do Sul, colonizado por imigrantes italianos, tem presença 

desta cultura que se manifesta nos costumes, hábitos, alimentação, nos monumentos e na 

vivência religiosa. No município, encontra-se apenas uma escola estadual que oferece a 

Educação do Campo a Escola Estadual de Ensino Fundamental São Domingos Sávio. 
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4.1.2.1 Escola Estadual de Ensino Fundamental São Domingos Sávio  

 

Fundada em 1955, a Escola São Domingo Sávio fica localizada a 5 km do Munícipio de 

Faxinal, na Comunidade dos Santos Anjos da Guarda. A escola é do campo e possui turnos 

vespertino e matutino, da pré-escola até os anos finais do Ensino Fundamental.  

A filosofia da escola segundo o PPP é: “Educar tendo parâmetros como a igualdade e 

criatividade, a liberdade e o respeito, a valorização de nossas raízes, o incentivo a apropriação 

do saber, no contexto globalizado, como meio de transformação criticamente a sociedade na 

qual o educando está inserido” (PPP7). 

A Figura 8 ilustra a faixada da escola, a sua lateral e o pátio que compõe a escola. Na 

Figura 9 é mostrado os educandos respondendo o questionário e a Figura 10 ilustra os LIEs, o 

Data Show e o amplificador que a escola disponibiliza. 

 

Figura 8 – Escola Estadual de Ensino Fundamental São Domingos Sávio 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa, 2018. 
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Figura 9 – Fotos dos educandos  

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa, 2018. 

 

Figura 10 – LIE da Escola Estadual de Ensino Fundamental São Domingos Sávio 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa, 2018. 
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A escola disponibiliza de uma horta, Figura 11, com plantação de temperos verdes, 

alface crespa e americana, chuchu, couve e várias árvores frutíferas, conta também com um 

galpão onde guarda as suas ferramentas de manejo e cultivo. Com o propósito de inserir na 

comunidade escolar a importância de temas como o bullying e a prevenção contra o alcoolismo, 

a escola trabalha de forma constante e inerente estes dois temas em forma de projetos, Figura 

12. 

 

Figura 11 – Horta da Escola São Domingos Sávio 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa, 2018. 

 

Figura 12 – Projetos da Escola  

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa, 2018. 
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No Quadro 8 é apresentado os dados gerais da Escola São Domingos Sávio, como o 

número de educandos (zona rural e urbana), dos educadores, dos funcionários, dados da direção 

e do espaço físico da escola. 

 

Quadro 8 - Dados gerais da Escola São Domingos Sávio 

 

Educandos 

moram na Zona Rural 63 

moram na Zona Urbana 00 

 

Educadores 

moram na Zona Rural 07 

moram na Zona Urbana 07 

 

Funcionários 

moram na Zona Rural 01 

moram na Zona Urbana 00 

 

Direção 

Equipe diretiva (nº de participantes) 01 

Coordenação Pedagógica (nº de participantes) 01 

 

 

 

Espaço Físico 

Nº de salas de aula 04 

Nº de Refeitórios 01 

Nº de Laboratórios de Informática 01 

Nº Total de computadores no LIE 16 

N° de computadores funcionando no LIE 14 

Nº de espaços coletivos 01 

Nº de Sala de Atendimento Especializado (AE) 00 

Fonte: Dados coletados para a pesquisa, 2018. 

 

4.1.3 Município de Itaara/RS 

 

O munícipio de Itaara/RS distante apenas 14 km da cidade de Santa Maria/RS, possuí 

um território de 172,4 km e cerca de 5.384 habitantes (IBGE, 2017). Itaara remonta a presença 

indígena na região central do Estado, isso no ano de 1634, habitada por indígenas da tribo Tapes 

que viviam nas rebordas do rio Ibicuí mirim. “Ibitimiri”, nos dias atuais ainda é possível 

encontrar objetos deixados pelos índios (PREFEITURA DE ITAARA, 2018). 

As principais atividades econômicas do município são a produção agropecuária e 

extrativismo mineral (exploração do basalto). Em Itaara encontra-se apenas uma única Escola 

do Campo Estadual, a Escola Estadual de Ensino Médio De Itaara. 

 

4.1.3.1 Escola Estadual de Ensino Médio De Itaara 

 

Fundada em 2001, por meio de um projeto, veio a se consolidar em 2006 mediante a 

Fundação Legal. Atualmente, a escola oferece aos seus educandos dois turnos, um matutino e 

outro vespertino e vem se destacando na região por seus inúmeros projetos envolvendo o meio 

ambiente e a comunidade. Segundo a diretora da escola, esta é considerada rural, porém 

classificada como escola do campo. 
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A escola tem como filosofia “buscar incansavelmente conhecer e atender as expectativas 

da comunidade escolar e a qualificação do processo de educação” (PPP4, 2018).   

A Figura 13 ilustra a faixada da escola, a Figura 14 exibe os Netbooks dispostos num 

sistema de armazenamento e de alimentação de energia; e a Figura 15 retrata os educandos do 

2° ano do Ensino Médio respondendo o questionário proposto para a investigação. 

 

Figura 13 - Escola Estadual de Ensino Médio De Itaara 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa, 2018. 
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Figura 14 – Netbooks da Escola Estadual de Ensino Médio De Itaara 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018). 

 

Figura 15 – Educandos respondendo os questionários da pesquisa  

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018). 
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No Quadro 9 é apresentado os dados gerais da Escola Estadual de Ensino Médio De 

Itaara, como o número de educandos (zona rural e urbana), dos educadores, dos funcionários, 

dados da direção e do espaço físico da escola. 

 

Quadro 9 – Dados gerais da Escola Estadual de Ensino Médio De Itaara 

 

Educandos 

moram na Zona Rural 70 

moram na Zona Urbana 10 

 

Educadores 

moram na Zona Rural 04 

moram na Zona Urbana 15 

 

Funcionários 

moram na Zona Rural 01 

moram na Zona Urbana 02 

 

Direção 

Equipe diretiva (nº de participantes) 02 

Coordenação Pedagógica (nº de participantes) 02 

 

 

 

Espaço Físico 

Nº de salas de aula 03 

Nº de Refeitórios 00 

Nº de Laboratórios de Informática 01 

Nº Total de computadores no LIE 33 

N° de computadores funcionando no LIE 33 

Nº de espaços coletivos 03 

Nº de Sala de Atendimento Especializado (AE) 01 

Fonte: Dados coletados para a pesquisa (2018). 

 

4.1.4 Jaguari/RS  

 

Jaguari, conhecida como a "cidade das belezas naturais", é uma palavra de origem 

guarani e significa "rio do jaguar", segundo o IBGE (2017), tem uma área de 673,5 km² e 11.551 

habitantes. A economia jaguariense é baseada no setor primário, com destaques para a produção 

de fumo, soja, arroz, uva e cana-de-açúcar, produzindo  também vinho e cachaça (IBGE, 

2017). 

Em Jaguari encontra-se duas escolas do campo, a Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Ironita Witt Marques é apresentada a seguir. 

 

4.1.4.1 Escola Estadual de Ensino Fundamental Ironita Witt Marques 

 

Com o lema: “Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, 

na ação-reflexão” de Paulo Freire, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Ironita Witt 

Marques localiza-se no Piquiri - 2º distrito no município de Jaguari/RS. A escola teve início de 

suas atividades no ano de 1933, em um galpão coberto de satafé, onde trabalhava uma 

educadora que hoje é o nome da atual escola. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_prim%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tabaco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Soja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cacha%C3%A7a
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É uma escola considerada do campo, porém sem nenhuma prática e ou metodologia das 

escolas do campo. Conforme o seu PPP, sua filosofia é:  

 
                                             Educar partindo do princípio: prática-teoria-prática, em buscada construção de uma 

sociedade justa, igualitária, renunciadora de valores e conhecimentos socialmente 

úteis, almejando o desenvolvimento de valores e conhecimentos socialmente úteis e 

integral do ser humano (PPP8). 

 

Com o baixo número de educandos e a fim de evitar o fechamento da escola, segundo a 

o diretor, é adotado as classes multisseriadas na escola e suas aulas é no turno matutino. Em 

2016, o governo do Estado queria fechar a escola, porém com muitos esforços da direção e da 

comunidade conseguiram que a escola não fechasse as suas portas. 

Segundo Rodrigues (2012, s/p.) as “classes multisseriadas são uma forma de 

organização de ensino na qual o educador trabalha, na mesma sala de aula, com várias séries 

do Ensino Fundamental simultaneamente, tendo de atender a alunos com idades e níveis de 

conhecimento diferentes”. Neste contexto, a escola visitada possui classe multisseriada do 1° 

ao 5° ano e do 6° ao 9° ano, a seguir, a Figura 16 ilustra a Escola Ironita Witt Marques, sua 

fachada e sua estrutura externa.  

A Figura 17 ilustra os seis educandos dos anos finais do Ensino Fundamental que 

participaram da pesquisa e a Figura 18 ilustra o LIE da Escola Ironita. 

 

Figura 16 – Escola Estadual de Ensino Fundamental Ironita Witt Marques 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018) 
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Figura 17 – Educandos da Escola Ironita Witt Marques 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018). 

 

Figura 18 – LIE da Escola Ironita Witt Marques 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018). 

 

No Quadro 10 é apresentado os dados gerais da Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Ironita Witt Marques, como o número de educandos (zona rural e urbana), dos educadores, dos 

funcionários, dados da direção e do espaço físico da escola. 
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Quadro 10 – Dados gerais da Escola Estadual de Ensino Ironita Witt Marques 
 

Educandos 

moram na Zona Rural 17 

moram na Zona Urbana 00 

 

Educadores 

moram na Zona Rural 04 

moram na Zona Urbana 00 

 

Funcionários 

moram na Zona Rural 01 

moram na Zona Urbana 00 

 

Direção 

Equipe diretiva (nº de participantes) 01 

Coordenação Pedagógica (nº de participantes) 00 

 

 

 

Espaço Físico 

Nº de salas de aula 02 

Nº de Refeitórios 00 

Nº de Laboratórios de Informática 01 

Nº Total de computadores no LIE 08 

N° de computadores funcionando no LIE 02 

Nº de espaços coletivos 03 

Nº de Sala de Atendimento Especializado (AE) 00 

Fonte: Dados coletados para a pesquisa (2018). 

 

 

4.1.5 Júlio de Castilhos/RS 

 

A população de Júlio de Castilhos estimada pelo IBGE (2017) é de 20.012 habitantes e 

com área de 1.929 km², distante 73,4 km da cidade de Santa Maria/RS. A cidade possui o título 

de terceiro maior produtor de soja do Estado do RS. Na cidade encontram-se cinco escolas do 

campo, a escola visitada é a Escola Estadual de Ensino Fundamental 15 De Março. 

 

4.1.5.1 Escola Estadual de Ensino Fundamental 15 De Março 

 

A escola do campo 15 De Março, localizada no Assentamento da Reforma Agrária Nova 

Ramada, que dista de Júlio de Castilhos/RS em 12 km. O assentamento foi criado em 1989 em 

uma ação conjunta com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o 

governo estadual, o qual foi instalado 100 famílias (BENEDETTI, 2004). 

O ano de fundação da escola é o mesmo ano que o assentamento foi instalado, esta 

escola é considerada uma escola do campo e com classes multisseriadas, funcionando no turno 

vespertino e da pré-escola até os últimos anos do Ensino Fundamental. Assim, para efeito de 

adoção de propostas pedagógicas diferenciadas, em cumprimento das diretrizes operacionais 

da Educação do Campo.  

Em conformidade, a escola visitada, apresenta-se como multisseriada, onde os 1°, 2°e 

3° ano do Ensino Fundamental formam uma única turma, 4° e 5° ano outra turma, 6° e 7° ano 

outra turma, e, por conseguinte o 8° e 9 ° ano uma única turma. 
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A filosofia da escola segundo o PPP é: 

 
                                             Ser uma escola do campo que valorize e fortaleça o homem e a mulher no campo, 

mantendo uma relação harmônica com o meio ambiente, que reflita sobre a sua 

realidade, tornando-a mais humana, fraterna e igualitária. Respeitando o 

conhecimento do sujeito e oportunizar espaços de integração na comunidade, 

cultivando os valores da cooperação (PPP6). 

 

A seguir, é apresentado conforme Figura 19, a Escola 15 de Março, a sua faixada e a 

parte interna da escola. A Figura 20, retrata o Museu da escola que é um projeto desenvolvido 

pela mesma, em que ostenta o Prêmio Paulo Freire conquistado em 1999. 

 

Figura 19 – Escola Estadual de Ensino Fundamental 15 De Março 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018). 
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Figura 20 – Museu da Escola 15 de Março 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018). 

 

Dentro do projeto Museu encontra-se peças de grande valor, dentre elas, conforme 

Figura 21, destacam-se a por meio dos rádios e câmera fotográfica como meio de tecnologias, 

estes objetos foram doados por assentados para compor o Museu. 

 

Figura 21 – Tecnologias presente no Museu 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018). 
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Na Figura 22, é apresentado o LIE da escola, contendo 10 computadores, porém 

somente 7 funcionam em perfeito estado. Na Figura 23, aparecem os educandos do 6°, 7°, 8° e 

9° ano respondendo o questionário. 

 

Figura 22 – LIE da Escola 15 De Março 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018). 

 

Figura 23 – Educandos da Escola 15 De Março 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018). 
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No Quadro 11 é apresentado os dados gerais da Escola Estadual de Ensino Fundamental 

15 De Março, como o número de educandos (zona rural e urbana), dos educadores, dos 

funcionários, dados da direção e do espaço físico da escola. 

 

Quadro 11 – Dados gerais da Escola Estadual de Ensino Fundamental 15 de Março 
 

Educandos 

moram na Zona Rural 38 

moram na Zona Urbana 00 

 

Educadores 

moram na Zona Rural 01 

moram na Zona Urbana 04 

 

Funcionários 

moram na Zona Rural 01 

moram na Zona Urbana 00 

 

Direção 

Equipe diretiva (nº de participantes) 01 

Coordenação Pedagógica (nº de participantes) 01 

 

 

 

Espaço Físico 

Nº de salas de aula 05 

Nº de Refeitórios 01 

Nº de Laboratórios de Informática 01 

Nº Total de computadores no LIE 10 

N° de computadores funcionando no LIE 07 

Nº de espaços coletivos 01 

Nº de Sala de Atendimento Especializado (AE) 00 

Fonte: Dados coletados para a pesquisa (2018). 

 

4.1.6 Santa Maria/RS 

 

O município de Santa Maria/RS com estimados 278.445 habitantes segundo o IBGE 

(2017) possui um dos mais altos índices de taxa de escolarização do Brasil com 98,1% de 

educandos entre 6 a 14 anos.  Sua economia é baseada no comércio, iniciada pelos libaneses e 

judeus em 1904, após a segunda Guerra Mundial, a cidade recebeu a instalação da Universidade 

Federal de Santa Maria e com esse feito passou por uma nova fase de expansão tornando-se um 

centro rodoviário (BEBER, 2002). 

Logo, a cidade tem quatro escolas do campo, portanto as escolas que participaram da 

pesquisa são: Escola Estadual Fundamental Almiro Beltrame, Escola Estadual Fundamental 

Arroio Grande e Escola Estadual de Ensino Médio Princesa Isabel.  

 

4.1.6.1 Escola Estadual de Ensino Fundamental Arroio Grande 

 

A escola Arroio Grande está localizada 4º Distrito da cidade de Santa Maria, é 

considerada uma escola do campo segundo a diretora. Esta tem como filosofia, segundo o PPP: 

“o pouco que cada um de nós faz se transforma numa escola com educação melhor. Quanto à 

construção do conhecimento, concepção de transformação de nossas crianças e jovens por meio 
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da ética e da consciência cidadã, os integra para viver em sociedade” (PPP2, 2017). A escola 

funciona no turno matutino e vespertino, da pré-escola até os últimos anos do Ensino 

Fundamental. 

A seguir, conforme Figura 24, é apresentado o projeto de uma Mandala que foi 

desenvolvido junto a educandos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e 

respectivamente a faixada da escola. A Figura 25 ilustra os educandos do 7° ano respondendo 

o questionário. 

 

Figura 24 – Mandala e fachada da escola Arroio Grande 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018). 
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Figura 25 – Educandos respondendo os questionários 

Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018). 

 

A Figura 26 é ilustra o Jornal De Olho na Escola produzido entre os educandos e os 

educadores que participam do projeto Educomunicação, afim de divulgar a escola para a 

comunidade. Nesta Figura, também é apresentado um livro que a escola produziu por meio de 

um projeto com apoio de alguns empresários da cidade de Santa Maria, o livro traz poesias 

feitas pelos educandos do 1° até o 9º ano e desenhos dos educandos da pré-escola. E para 

finalizar, na Figura 27 é apresentado os LIEs. 
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Figura 26 – Jornal “De Olho na Escola” e o Livro Mundo da Imaginação 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018). 
 

Figura 27 – LIE da Escola Arroio Grande 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018). 
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No Quadro 12 é apresentado os dados gerais da Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Arroio Grande, como o número de educandos (zona rural e urbana), dos educadores, dos 

funcionários, dados da direção e do espaço físico da escola. 

 

Quadro 12 - Dados gerais da Escola Estadual de Ensino Fundamental Arroio Grande 
 

Educandos 

moram na Zona Rural Não sabe 

moram na Zona Urbana 10 

 

Educadores 

moram na Zona Rural 02 

moram na Zona Urbana Não sabe 

 

Funcionários 

moram na Zona Rural 01 

moram na Zona Urbana 05 

 

Direção 

Equipe diretiva (nº de participantes) 02 

Coordenação Pedagógica (nº de participantes) 03 

 

 

 

Espaço Físico 

Nº de salas de aula 07 

Nº de Refeitórios 01 

Nº de Laboratórios de Informática 01 

Nº Total de computadores no LIE 20 

N° de computadores funcionando no LIE 10 

Nº de espaços coletivos 02 

Nº de Sala de Atendimento Especializado (AE) 01 

Fonte: Dados coletados para a pesquisa (2018). 

 

4.1.6.2 Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Princesa Isabel 

 

A escola Princesa Isabel está localizada no 5° Distrito, no bairro Arroio do So da cidade 

de Santa Maria/RS. Com uma população de 1127 habitantes e com uma área de 159,3 km², 

segundo a Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural (SMDR, s/a), Arroio do So é 

conhecida por suas fábricas de cuias, abastecendo a cidade de Santa Maria e região.  

A escola do campo de Arroio do So, Princesa Isabel, oferece Ensino Fundamental até 

os anos finais e o Ensino Médio, no turno matutino. Segundo a diretora, a filosofia da escola é: 

“qualificar o processo de ensino e aprendizagem oferecendo ao educando experiências 

significativas específicas associadas ao conhecimento e a cultura do campo. Resgatar valores 

para construir saberes” (PPP5, 2018). 

A seguir, conforme Figuras 28 é apresentado a faixada da escola, a parte interna coberta 

e a pracinha da escola. Na figura 29 é ilustrado os educandos do 7° ano do Ensino Fundamental 

e os educandos do 1° e do 2° ano do Ensino Médio. 
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Figura 28 – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Princesa Isabel 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018). 

 

Figura 29 – Educandos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Princesa Isabel 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018) 
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A Figura 30 ilustra o LIEs da escola Princesa Isabel, bem equipado e organizado, 

portando computadores em ótimo estado, lousa digital e televisão como ferramentas 

tecnológicas para o ensino e aprendizado dos educandos. 

 

Figura 30 – LIE da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Princesa Isabel 

Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018) 

 

Na figura 31 tem-se a horta da escola, com alguns temperos, verduras e legumes cuidada 

pelos educadores e educandos, bem como pela comunidade local. 

 

Figura 31 – Horta da Escola Princesa Isabel 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018) 
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No Quadro 13 é apresentado os dados gerais da Escola Estadual de Ensino Fundamental 

e Médio Princesa Isabel, como o número de educandos (zona rural e urbana), dos educadores, 

dos funcionários, dados da direção e do espaço físico da escola. 

 

Quadro 13 – Dados gerais da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Princesa Isabel 

 

Educandos 

moram na Zona Rural 00 

moram na Zona Urbana 57 

 

Educadores 

moram na Zona Rural 00 

moram na Zona Urbana 00 

 

Funcionários 

moram na Zona Rural 01 

moram na Zona Urbana 00 

 

Direção 

Equipe diretiva (nº de participantes) 02 

Coordenação Pedagógica (nº de participantes) 02 

 

 

 

Espaço Físico 

Nº de salas de aula 08 

Nº de Refeitórios 01 

Nº de Laboratórios de Informática 01 

Nº Total de computadores no LIE 08 

N° de computadores funcionando no LIE 07 

Nº de espaços coletivos 02 

Nº de Sala de Atendimento Especializado (AE) 01 

Fonte: Dados coletados para a pesquisa (2018) 

 

4.1.6.3 Escola Estadual de Ensino Fundamental Almiro Beltrame 

 

Com a filosofia “buscar proporcionar a construção do conhecimento considerando as 

diversidades, a ética, a humanização e o meio ambiente” (PPP9), a diretora considera a Escola 

Almiro Beltrame como do campo, situada no campo, mas sem as práticas e metodologias da 

Educação do Campo presente. 

A escola está localizada em Estância Velha na Boca do Monte, cidade de Santa 

Maria/RS. Ela foi fundada em 1979, oferece o Ensino Fundamental com classes multisseriada 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental do 1° ao 3°ano e 4° ao 5° ano, no turno matutino. 

A equipe diretiva demonstrou preocupação, visto que a escola já contou com mais 300 

educandos e hoje conta com um pouco menos de 100 educandos e até o ano de 2016 contava 

com turmas nos turnos matutino e vespertino, nos dias atuais houve então a necessidade do 

ensino multisseriado. Seguidamente, a Figura 32 ilustra a Escola Almiro Beltrame, bem como 

as suas dependências; e na Figura 33 a horta da escola, com plantações de vários tipos de 

alfaces, couves e frutas como maracujá. 
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Figura 32 - Escola Estadual de Ensino Fundamental Almiro Beltrame 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018) 

 

Figura 33 – Horta da escola 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018) 
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Continuadamente a Figura 34 ilustra o LIE, com vários computadores e com os 

educandos utilizando os mesmos, este LIE também é utilizado como ambiente onde os 

educandos aprendem a tocar violão. A Figura 35 é composta pelos educandos respondendo ao 

questionário, e, respectivamente, os educandos na hora do recreio. 

 

Figura 34 – LIE da Escola Almiro Beltrame 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018). 

 

Figura 35 – Educandos da Escola Almiro Beltrame 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018). 
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No Quadro 14 é apresentado os dados gerais da Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Almiro Beltrame, como o número de educandos (zona rural e urbana), dos educadores, dos 

funcionários, dados da direção e do espaço físico da escola. 

 

Quadro 14 – Dados gerais da Escola Estadual de Ensino Fundamental Almiro Beltrame 

 

Educandos 

moram na Zona Rural 43 

moram na Zona Urbana 00 

 

Educadores 

moram na Zona Rural 03 

moram na Zona Urbana 11 

 

Funcionários 

moram na Zona Rural 03 

moram na Zona Urbana 02 

 

Direção 

Equipe diretiva (nº de participantes) 01 

Coordenação Pedagógica (nº de participantes) 01 

 

 

 

Espaço Físico 

Nº de salas de aula 06 

Nº de Refeitórios 01 

Nº de Laboratórios de Informática 01 

Nº Total de computadores no LIE 16 

N° de computadores funcionando no LIE 12 

Nº de espaços coletivos 02 

Nº de Sala de Atendimento Especializado (AE) 01 

Fonte: Dados coletados para a pesquisa (2018). 

 

4.1.7 São João do Polêsine/RS 

 

Situado na parte central do Vale do Jacuí, dista 45 quilômetros de Santa Maria/RS e 

integra a Quarta Colônia de Imigração Italiana do Estado. Com seus 2,7 mil habitantes é um 

município em desenvolvimento (IBGE, 2017). Protegido por um belo vale na tranquilidade do 

interior gaúcho, o município de São João do Polêsine nasceu da união da religiosidade e da 

saudade da velha terra, inicialmente, chamado de Terra de Manoel Py, com o passar dos anos 

foi chamado de São João do Polêsine, uma forma de agradecer ao Padroeiro São João Batista 

pela boa acolhida na terra nova e manter viva a lembrança a Polêsine das planícies do Rio Pó, 

no norte da Itália (PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE, 2018). 

Grande parte da população de Polêsine trabalha na agricultura, cultivando arroz, milho, 

feijão ou na agropecuária. Em São João do Polêsine encontra-se uma Escola do Campo estadual 

a Escola de Ensino Fundamental Padre Rafael Iop. 

 

4.1.7.1 Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Rafael Iop 

 

“Queremos uma escola crítica, democrática e libertadora, que construa e desenvolva 

valores morais e éticos, buscando a transformação da sociedade” (PPP3, 2018). Com esta 

filosofia a Escola do Campo Padre Rafael Iop, Figura 36, localizada em Vale Veneto 2° Distrito 
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do município de São João do Polêsine, oferece a comunidade dois turnos: vespertino e matutino. 

Contemplando-os com a pré-escola até os últimos anos do Ensino Fundamental. 

 

Figura 36 - Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Rafael Iop 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018). 

 

A seguir, na Figura 37 temos o LIE da escola, bastante amplo e com praticamente todos 

os computadores em funcionamento, na Figura 38 retrata os educandos respondendo os 

questionários. 
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Figura 37 – LIE da Escola Padre Rafael Iop 

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018). 

 

Figura 38 – Educandos respondendo o questionário  

 
Fonte: Acervo de fotos da pesquisa (2018). 
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No Quadro 15 é apresentado os dados gerais da Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Padre Rafael Iop, como o número de educandos (zona rural e urbana), dos educadores, dos 

funcionários, dados da direção e do espaço físico da escola. 

 

Quadro 15 - Dados gerais da Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Rafael Iop 
 

Educandos 

moram na Zona Rural 85 

moram na Zona Urbana 25 

 

Educadores 

moram na Zona Rural 02 

moram na Zona Urbana 10 

 

Funcionários 

moram na Zona Rural 03 

moram na Zona Urbana 00 

 

Direção 

Equipe diretiva (nº de participantes) 01 

Coordenação Pedagógica (nº de participantes) 01 

 

 

 

Espaço Físico 

Nº de salas de aula 07 

Nº de Refeitórios 01 

Nº de Laboratórios de Informática 01 

Nº Total de computadores no LIE 12 

N° de computadores funcionando no LIE 09 

Nº de espaços coletivos 03 

Nº de Sala de Atendimento Especializado (AE) 01 

Fonte: Dados coletados para a pesquisa (2018). 

 

4.2 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS PARA A EQUIPE DIRETIVA 

 

Visitou-se as nove escolas do campo previamente descritas na metodologia deste 

trabalho. As escolas que participaram deste estudo iniciaram seus trabalhos entre os anos de 

1933 a 2001, estas escolas sempre foram rurais e, com as mudanças na constituição, passaram 

a denominar-se do campo. Porém, no estudo ao responder à questão que pergunta se a escola é 

do campo ou rural, duas delas responderam que são rurais, talvez por ainda confundirem as 

nomenclaturas ou por realmente acreditarem que não houve mudanças significativas no modelo 

pedagógico que a Educação do Campo se propôs, quando ocorreu a mobilização por meio dos 

movimentos sociais por uma política educacional para o sujeito. 

Quanto ao calendário escolar, todas escolas seguem o calendário proposto pela 

Secretaria de Educação de seu município, justificando que seus educandos necessitam de 

transporte escolar para se deslocarem até a escola. Quanto a filosofia das escolas já abordadas 

no decorrer da metodologia, na sua grande maioria a escola se mostra a favor de conhecer e 

atender a expectativas da comunidade local.  

Averiguou-se que nem todas as escolas oferecem atividades voltadas para o campo, e se 

oferecem, é por meio de hortas onde nem todos os educandos participam, conforme relato nos 
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questionários, geralmente quem participa são os educandos do 6º ano. As escolas do campo que 

possuem hortas são: 

• Escola São Domingos Sávio; 

• Escola Arroio Grande; 

• Escola Princesa Isabel; 

• Escola Almiro Beltrame.  

Ao questionar as equipes diretivas sobre a escola perceber diferença nas necessidades 

dos educandos que vêm da zona urbana, ou da zona rural e quais essas diferenças, cinco 

responderam que não há diferenças e quatro responderam que existem diferenças. A seguir, é 

relatado algumas das respostas das equipes diretivas respondentes. 

 

                                            “Existe diferença sim, os que vêm da zona urbana têm objetivo de cursar uma 

faculdade e seguir os estudos, alguns da zona rural também, mas a maioria pretende 

trabalhar em fábricas na região, não almejam muita coisa, isso nos entristece e 

desanima” (D2).  

 

 “Não existe porque os alunos da zona rural são mais responsáveis e possuem vivências 

diferenciadas” (D3).  

 

 “Não existem porque as características e necessidades são parecidas com alunos da 

cidade” (D4).        
          

Pode-se notar pela fala do “D2” um certo desanimo em relação ao educando da escola 

do campo por não almejar um futuro promissor, percebeu-se ao longo da pesquisa que 

realmente muitos não tem um visão prolongada em relação aos estudos, isso deve-se muito 

talvez pela maioria já estar trabalhando mesmo que informalmente nas suas propriedades com 

suas famílias. Na fala do “D3” nota-se que por mais que se afirme que não existe diferença, 

ocorre sim uma diferenciação entre o educando que estuda em escolas da zona urbana com o 

que estuda na zona rural. Porém, a fala do “D4” é afirmado que não existe diferença entre os 

educandos de diferentes zonas, visto que as características e necessidades são parecidas. 

Das nove escolas pesquisadas, 100% possuem Facebook, conforme Figura 39, onde é 

ilustrado o Facebook da escola de Arroio Grande; cinco delas tem canal de rádio e três delas 

tem blog, conforme Figura 40. O que vem a demonstrar que as escolas buscam e procuram se 

integrar as tecnologias digitais por meio das redes sociais ou  da Educomunicação. 

O rádio na escola, é uma ação conjunta do curso de Comunicação da UFSM e da 

Seduc/RS, por meio da 8ª CRE. Com a finalidade de levar a Educomunicação até a escola, e o 

sucesso é garantido, visto que nestas escolas que possuem rádio os alunos interagem de forma 

integral com notícias da comunidade escolar e da comunidade local. 
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Figura 39 – Page do Facebook da Escola Arroio Grande – Santa Maria/RS 

 
Fonte: Página do Facebook, 2018. 

 

Figura 39 – Blog da Escola Almiro Beltrame – Santa Maria/RS 

 
Fonte: Layout do Blog, 2018. 

 

Por meio da análise dos questionários aplicados observa-se, no que se refere as LIEs, 

que a maioria das escolas possuem de 8-33 computadores, os quais não funcionam plenamente 

pela carência de manutenção, conforme Gráfico 6. Bem como, ficou claro que não existe um 

profissional para dar assistência a esses computadores, um técnico presente nas escolas.  

A Escola Dario Vitorino Chagas foi a que mais chamou a atenção pelo fato de ter 

recebido 8 computadores e apenas um (1) estar funcionando, este que funciona para o uso da 

direção e não para o fim pedagógico. Em todas as escolas as direções afirmaram que os 

computadores foram estragando e não houve como consertá-los e nunca receberam auxílio para 

os consertos. Na Escola De Itaara os vinte (20) computadores recebidos pelo Proinfo tiveram 

apenas 4 anos de uso e também não receberam manutenção e viraram sucata, porém a escola 

conseguiu ser aprovada num convênio com um órgão estadual e foram adquiridos trinta e três 

(33) notebooks e que recebem manutenção pelo próprio convênio.  
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Gráfico 6 - Quantidade de Computadores nas Escolas do Campo  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Outra reclamação por parte das direções é que não funciona o sinal da internet, o que 

prejudica o uso desses computadores, inclusive do educando em utilizá-los para o seu estudo. 

Encontrou-se duas escolas que contratam empresas particulares para ter um sinal de internet 

com qualidade, utilizando recursos próprios, são elas: Escola De Itaara e a Escola Princesa 

Isabel. 

Projetos pedagógicos são laboração organizada pelas escolas com o objetivo de 

integração, socialização, aprendizagem e inclusão. Toda escola tem objetivos que deseja 

alcançar, metas a cumprir e para isso elas utilizam-se dos projetos pedagógicos, envoltos no 

processo de ensino e aprendizagem, objetivando o desenvolvimento da autonomia intelectual 

do educando, o desenvolvimento da organização individual e coletiva, a capacidade de tomar 

decisões e fazer escolhas. 

As escolas na sua maioria têm projetos pedagógicos que buscam envolver educandos e 

comunidades, entre os quais cita-se: 

-  A Escola aberta, que proporciona um espaço de lazer para a comunidade nos finais de 

semana, em que espaços como quadras de esportes, praça para crianças e campo de futebol, 

ficam à disposição da comunidade local; 

- A Educomunicação, por meio da rádio Escola, proporcionando um momento de 

aprendizagem, comunicação e informação; 

- Horta na Escola, em que os educandos aprendem a plantar, colher, tipos de sementes; 

- Música e dança na escola, como atividades propostas por educadores ou pela sociedade 

para que aja inclusão ou integração de educandos na escola e na comunidade. 
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4.3 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS EDUCADORES 

 

Nesta subunidade será apresentado o perfil do educador que trabalha com a Educação 

do Campo, o qual é muito importante para compreender o processo de construção do 

conhecimento nas Escolas do Campo. É considerável ressaltar que trabalha-se com uma 

amostra de educadores, devido a não encontrar todos os educadores presentes na escola no dia 

da aplicação do questionário e também por alguns dos educadores não quererem responder o 

questionário. 

Nas nove escolas do campo da 8ª CRE, aplicou-se o questionário a trinta e dois (32) 

educadores, dos quais 78% são do sexo feminino e 22% do sexo masculino, conforme Gráfico 

7. Segundo pesquisa sobre sexo e perfil do educador, 71 % dos educadores no Brasil são do 

sexo feminino e 29% do sexo masculino, dados que vem confirmar os achados na pesquisa 

(BRASIL, 2014).  

 

Gráfico 7 – Sexo dos educadores das escolas visitadas 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A idade dos educadores compreende dos 29 - 70 anos, com uma média de 53 anos, 

segundo Brasil (2014) a média geral da idade dos educadores brasileiros é de 39 anos. Quando 

se pensa em 53 anos como média para educadores é alarmante, visto que é de se pensar o que 

está ocorrendo com os jovens que não querem ingressar em cursos de licenciaturas. 

Segundo estudos INEP (2017) apenas 50% dos educandos que ingressam em cursos de 

licenciaturas acabam por concluir. Ainda, conforme a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE), acredita-se que pelos baixos salários, desvalorização da 

carreira, falta de políticas públicas eficientes para a educação acabam por afetar a escolha dos 

educandos pelas licenciaturas (CNTE, 2017).  
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Inclusive de acordo com CNTE (2017) a lei do piso salarial para o magistério não 

funciona em alguns estados e municípios, a valorização do educador é fundamental para que se 

tenha uma educação de excelência. O educador tem uma função central na sociedade e precisa 

ser valorizado em todas as suas dimensões, pelas respostas nos questionários 80% dos 

educadores trabalham em mais de uma (1) escola e 40 horas semanais. Em duas escolas do 

campo visitadas, encontrou-se duas (2) professoras que trabalham 60 horas semanais, 

assumindo mais de cinco (6) turmas de educandos por dia e mais de três (3) disciplinas. 

Quanto a formação uma (1) educadora possui doutorado em Educação, três (3) possuem 

mestrado (matemática, química e zootecnia) e doze (12) possuem especialização que na sua 

maioria é em Gestão Escolar. Notou-se que nenhum educador tem formação em Educação do 

Campo, e nem está cursando; e que apenas três (3) dos trinta e dois (32) educadores continuaram 

a se especializar na área da docência, mostrando que há uma grande desmotivação por parte do 

profissional de se capacitar e seguir com a carreira na área de educação. 

Quanto as mídias 100% dos educadores assistem televisão, 100% utilizam computador 

e internet, 43% o rádio e 13% revistas e jornais impressos, conforme Gráfico 8. Todos os 

educadores possuem computador e internet em casa; e acessam todos os dias da semana em 

casa e 70% acessam na escola. Utilizando como recursos básicos no computador os editores de 

texto, planilhas de cálculos e editor de imagens. 

 

Gráfico 8 – Mídias que os educadores utilizam 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Ao perguntar sobre a utilização da internet para fazer pesquisas na perspectiva de 

preparar as aulas, 59% dos educadores responderam que utilizam com frequência e o site mais 

visitado para tal é o Google. Porém, 72% dos educadores relatam não utilizar os LIEs e o dado 

mais alarmante é que apenas um educador relatou que leva os educandos ao LIE com frequência 
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e que usa o Datashow, nenhum deles relatou o uso do computador para o ensino e aprendizagem 

nesta questão. 

Ao analisar a resposta dos educadores quando eles responderam que utilizam o Google 

como site de busca para preparar as aulas, nota-se o quanto é necessário cursos de formação e 

capacitação de educadores, principalmente no tocante das tecnologias educacionais. Visto que 

nos dias atuais existem inúmeros recursos que vem proporcionar ao educador estratégias 

didáticas, servindo para completar a ação docente, e ainda contribuindo significativamente para 

o ensino e a aprendizagem de um aluno crítico, reflexivo e participativo. 

Ao conceituar as Tecnologias de Informação de Comunicação (TIC), aqui utilizou-se 

TIC por ser mais popular e não querer causar dúvidas, obteve-se como resposta dos educadores: 

 
                                             “É uma tecnologia que ajuda e facilita a comunicação no mundo, como tecnologia 

interativa” (Educador 17). 

 

                                             “Tecnologias que auxiliam no processo de ensino e produção e edição de conteúdo” 

(Educador 19). 

 

                                             “A tecnologia deve servir de ferramenta importante no processo de ensino e 

aprendizagem” (Educador 11). 

 

                                            “Muito útil para pesquisas” (Educador 12). 

                                                   

                                            “Um auxílio muito grande para o aprendizado” (Educador 10). 

 

                                            “Acesso rápido as informações” (Educador 8). 

 

Como pode-se notar, muitos educadores conceituaram as TIC como ferramenta 

interativa e muito importante para o ensino e aprendizagem, o que vale ressaltar é que os 

mesmos educadores responderam anteriormente que não utilizam as tecnologias para a 

educação.  

As principais dificuldades encontradas pelos educadores em utilizar os LIEs é o sinal da 

internet que corresponde a 90%. Os educadores em sua maioria 69% afirmaram que não existe 

diferença no ensino e aprendizagem entre os educandos que residem no campo e os da cidade, 

assim como, 55% dizem que não existem diferenças também em relação ao uso das ferramentas 

tecnológicas e dos recursos tecnológicos. Como esses educadores podem afirmar que não 

existem diferença se não fazem uso das tecnologias em suas aulas? Talvez os mesmos tenham 

esse conhecimento, mas não estão contemplando em suas aulas. 

Ressalta-se que na última questão onde é indagado se o educador realiza atividades que 

envolvam as tecnologias digitais e questões do campo na escola, 90% não respondeu à questão, 

possivelmente porque os mesmos não utilizam os LIEs para outras atividades. E aqueles que 

responderam disseram que: 
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                                                      “Trocas de experiências são sempre bem-vindas” (Educador 9). 

 

                                                      “Sim, sempre que possível” (Educador 11). 

 

                                                      “Não, pela dificuldade de acesso” (Educador 14). 

 

 

 

  4.4 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS EDUCANDOS 

 

Para uma melhor visualização os resultados e as discussões serão separados em 

subcapítulos. Primeiramente, abordar-se-á os educandos das Escolas do Campo do Ensino 

Fundamental que conta com uma população de 287 educandos respondentes, logo após as 

Escolas do Campo do Ensino Médio com uma população de 85 educandos. Procedeu-se assim, 

por compreender que as faixas etárias são diferentes, bem como a visão a respeito dos assuntos 

abordados na pesquisa. 

 

4.4.1 Ensino Fundamental 

 

Os educandos das escolas do campo do Ensino Fundamental da 8ª CRE que 

responderam aos questionários, apresentam idades entre 11 e 18 anos. No seu total são 127 

educandas e 160 educandos, totalizando 287 educandos respondentes, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Idade dos educandos 
Idades Feminino Masculino Total  

11 anos 27 11 38 

12 anos 32 38 70 

13 anos 22 41 63 

14 anos 28 32 60 

15 anos 11 23 34 

16 anos 02 04 06 

17 anos 03 11 14 

18 anos 01 00 01 

19 anos 01 00 01 

Total 127 160 287 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Na Tabela 2, pode-se verificar a quantidade de educandos por ano (6°, 7°, 8° e 9°), bem 

como a idade destes no referido nível de ensino.  Pode-se analisar que está ocorrendo uma 

defasagem ao decorrer dos anos, passando de 79 educandos para 63 educandos, segundo o INEP 

(2017) isso pode estar ocorrendo devido a reprovação ou pela alta taxa de abandono escolar. 

Em conversa informal com alguns diretores e educadores, pode-se verificar que muitos 
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educandos das escolas do campo acabam por abandonar os estudos por terem que trabalhar em 

suas propriedades na lida com as lavouras.  

 

Tabela 2 – Total de educandos por idade nos respectivos anos 
Idades 6° 7° 8° 9° Total 

11 anos 37 01 00 00 38 

12 anos 30 40 00 00 70 

13 anos 07 23 32 01 63 

14 anos 03 04 18 35 60 

15 anos 02 05 12 15 34 

16 anos 00 01 00 05 06 

17 anos 00 03 04 07 14 

18 anos 00 00 01 00 01 

19 anos 00 00 01 00 01 

Total 79 77 68 63 287 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Ao serem questionados sobre o meio de transporte ou de locomoção para ir à escola, a 

grande maioria disse que vai de ônibus escolar, seguido de ir á pé para a escola, conforme 

Gráfico 9. Essa grande percentagem de educandos que utilizam o ônibus escolar ocorre pelo 

motivo de que eles moram muitas vezes quilômetros de distância da escola e necessitam do 

ônibus para irem estudar.  

Dos educandos do Ensino Fundamental, 272 moram na zona rural e 15 na zona urbana, 

conforme Gráfico 10. 

 

Gráfico 9 – Transporte e meio de locomoção utilizado pelos educandos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Gráfico 10 – Local de moradia dos educandos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Ao serem questionados sobre os recursos que mais têm acesso em casa, dentre as opções 

contidas na questão, os educandos responderam que eles têm mais acesso a televisão, seguido 

de celular e internet, conforme o Gráfico 11 a seguir.  Estudos recentes relatam que o uso do 

celular e da internet aumentou significativamente entre os jovens, por ser portátil, pelo baixo 

custo e por disponibilizar a informação em tempo real, ocasionando a quedo de usabilidade do 

tablet e o computador (CAMILLO et al., 2018). 

 

Gráfico 11 – Recursos utilizados pelos educandos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

E, quando perguntado se eles utilizam a internet para aprender os conteúdos da sala de 

aula, 92% responderam que sim, justificando que aprendem os conteúdos de forma melhor. 

Dentre os sites com maior acesso é o Google, seguido dos sites para leitura e posteriormente 

sites de estudo, conforme Gráfico 12. O acesso ao Google como site de busca para estudar pode 

vir a ser justificado pelo fato dos educadores utilizá-lo também como site de busca para ajudar 

a preparar as aulas. 

 

 

272
15

15
Rural

Urbana



88 
 

Gráfico 12 – Sites utilizados pelos educandos  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A nuvem criada para identificar quais os recursos que os educandos mais gostam que os 

educadores utilizem na sala de aula, o quadro e o giz apareceu em primeiro lugar com 54%, 

seguido dos mapas com 35%, computador 34%, livros 28%, conforme Figura 41. Pode-se notar 

que os educandos embora vivam na era tecnológica eles gostam do ensino tradicional, muito 

embora perceba-se que eles não conheçam e não estão inseridos na realidade do ensino e 

aprendizagem com as tecnologias. 

 

Figura 41 – Recursos utilizados no processo de ensino e aprendizagem  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Ao criar-se a nuvem para conhecer quais as atividades que os educandos das escolas do 

campo mais gostam de praticar na escola, 57% deles responderam que gostam de fazer 

Educação Física, seguido matemática, artes, jogos e jogar futebol, conforme Figura 42. Nota-

se que o futebol, jogar, vôlei, handebol estão todos incluídos em Educação Física, em conversa 

informal com os educandos averiguou-se que eles gostam da disciplina por ser um momento de 

recreação, lazer e descontração. 
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Figura 42 – Nuvem de palavras sobre as atividades que os educandos mais gostam de praticar 

na escola 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Ao questionar os educandos sobre as redes sociais 100% dizem que fazem parte da rede 

social Facebook, 97% possuem o WhatsApp e 95% o Twitter. Como pode-se averiguar pela 

nuvem de palavras o Facebook é o que mais se destacou, seguindo do WhatsApp e logo após o 

Twitter, conforme Figura 43. Segundo o IBGE (2018) em torno de 95% dos brasileiros trocam 

mensagens no Facebook ou no WhatsApp diariamente e mais de uma vez ao dia. Porém, trocar 

mensagens nas redes sociais não significa que o educando está apto para utilizar a internet como 

uma ferramenta de aprendizagem.  

 

Figura 43 - Nuvem de palavras sobre as redes sociais 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Quando perguntado se gostam de ir no LIE a maioria 98% disse gostar e quem foi ao 

LIE este ano, foi numa média de 3 a 5 vezes. A atividade realizada no LIE foi 98% pesquisar e 

02% fazer trabalho de digitação, estas pesquisas estão todas relacionadas com trabalhos 

relacionados a disciplinas de sala de aula, segundo os educandos. 

Em relação a questão se a escola realiza atividades voltadas para a Educação do Campo, 

os educandos responderam em sua totalidade de 89% que não.  E quando realiza é por meio de 
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horta ou plantação, inclusive nota-se pelos questionários, que quando trabalhado são com 

educandos menores, geralmente do 6° ano.  

Sobre a questão que versa a respeito se gostariam de ir mais vezes ao LIE e se eles 

acreditam que quando vão ao LIE aprendem de forma diferente e isso ajuda a complementar o 

que foi visto em sala de aula com o educador, 100% respondeu que sim nas duas questões. 

 

                                             “Sim, nós aprendemos muito mais quando vamos ao laboratório, ajudando a ter mais 

visão de estudo” (Educando 149). 

 

                                            “É muito legal ir no laboratório, agente pesquisa mais sobre a matéria” (Educando 

140). 

  

                                             “Eu gostaria de mais vezes no laboratório, porque lá tem muitos recursos para 

aprender” (Educando 138). 

 

 

4.5.2 Ensino Médio 

 

Do universo total de escolas de Ensino Médio da 8ª CRE pesquisadas, duas ofertam o 

Ensino Médio, são elas: Escola Estadual de Ensino Médio de Itaara (Itaara/RS) e Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Princesa Isabel (Santa Maria/RS). Os respondentes 

apresentam idades entre 15 a 32 anos, com média de 17 anos. 

No seu total são 43 educandas e 42 educandos, totalizando 85 educandos respondentes, 

pode-se verificar conforme Tabela 3, o total de eduncados por seu respectivo ano escolar, com 

um crescente número de educandos no 3° ano do Ensino Médio. Segundo dados do INEP (2017) 

a uma queda brusca no número de alunos no Ensino Médio, o que não se confirma na pesquisa 

em relação a essas duas escolas. 

 

Tabela 3 – Total de educandos por ano 
Ano/Ensino Médio Feminino Masculino Total 

1° ano 16 13 29 

2° ano 15 7 22 

3° ano 12 22 34 

Total 43 42 85 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Na Tabela 4, constatou-se a quantidade de educandos por idade nos respectivos anos 

(1°, 2° e 3° ano), constatando que do total de 85 educandos, trinta e cinco tem 17 anos, seguido 

de vinte e três educandos com 16 anos e quinze educandos com 14 anos. Assim como, 

analisando ainda a Tabela 4, tem-se um maior número de educandos com 15 e 16 anos no 1° 
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ano do Ensino Médio, onze educandos com 17 anos no 2° ano e vinte e três educandos com 17 

anos no Ensino Médio. 

 

Tabela 4 – Total de educandos por idade nos respectivos anos 
Idade 1° ano 2° ano 3° ano Total 

15 14 1 0 15 

16 13 9 1 23 

17 1 11 23 35 

18 1 1 7 9 

19 0 0 1 1 

24 0 0 1 1 

32 0 0 1 1 

Total  29 22 34 85 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 
Quando perguntado aos educandos qual o meio de transporte ou locomoção utilizado 

por eles para chegar a escola, 85% educandos responderam que utilizam o ônibus escolar, 

seguido de ir a pé para a escola, conforme Gráfico 13. O motivo é o mesmo dos educandos do 

Ensino Fundamental, as longas distâncias das propriedades dos educandos até a escola. 

 

Gráfico 13 - Transporte e meio de locomoção utilizado pelos educandos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Conforme a Gráfico 14, do universo total dos educandos do Ensino Médio, 78% moram 

na zona rural e 22% na zona urbana. Este dado de educadores mais elevado no Ensino Médio 

que moram na zona urbana, pode estar um pouco equivocado, perante a Escola De Itaara estar 

localizada em uma zona rural e os educandos se confundem com sua localização, conforme 

teve-se conhecimento por meio da equipe diretiva. 
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Gráfico 14 - Local de moradia dos educandos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Para identificar quais os recursos os educandos possuem em casa, gerou-se uma nuvem 

de palavras, utilizando o WordArt.com, onde pode-se verificar pela Figura 44 que os educandos 

possuem celular (92%), seguido de televisão (87%) e rádio (65%). E, quando questionado qual 

o site mais acessado pelos educandos, conforme a Figura 45, obteve-se como resposta o Google 

(98%), seguido pela Wikipédia (60%) e sites para estudo (43%). 

 

Figura 44 – Recursos que os educandos possuem em casa 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78%

22%

Rural Urbana



93 
 

Figura 45 – Sites mais utilizados pelos educandos do Ensino Médio 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Ao investigar-se qual o recurso que o educando do Ensino Médio mais gosta que o 

educador use em sala de aula, obteve-se como resposta o data show (46%), seguido de 30% 

quando o educador utiliza o computador (30%) e os livros (24%). E quando questionados em 

relação a atividade que mais gostam de praticar na escola do campo, 78% dos educandos 

responderam que é a Educação Física. Ao averiguar-se a respeito das redes sociais 100% dos 

educandos utilizam a o Facebook e o WhatsApp, e 42% o Twitter.  

Em relação a questão se a escola realiza atividades voltadas para a Educação do Campo, 

92% dos educandos responderam que não, inclusive (1) uma das duas escolas de Ensino Médio 

não possui nenhuma atividade relacionada a Educação do Campo. Sobre a questão que versa a 

respeito se gostariam de ir mais vezes ao LIE 74% respondeu que sim e 26% disse que não, 

conforme Gráfico 15.  

 

Gráfico 15 – Porcentagem de educandos que gostariam de ir mais vezes no LIE 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

E, quando perguntado se eles acreditam que quando vão ao LIE aprendem de forma 

diferente e isso ajuda a complementar o que foi visto em sala de aula com o educador, 75% 

respondeu que sim e 25% respondeu que não, conforme Gráfico 16. 
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Gráfico 16 – Porcentagem de educandos que acredita que quando vão ao LIE ajuda a entender 

mais fácil o que é visto em sala de aula 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Pode-se contatar por meio das respostas dos educandos que muitos acreditam que não 

existe necessidade de ir ao LIE aprender tudo aquilo que já foi visto em sala de aula, que ficaria 

repetitivo. Mas, por outro lado muitos educandos, na sua maioria como visto nos gráficos, 

acreditam que ir ao LIE é uma forma de fixar os conteúdos vistos na sala de aula e que serve 

como um auxílio no que diz respeito a tirar dúvidas e uma forma divertida de aprender. 

Algumas respostas dos educandos em relação a pergunta do parágrafo anterior: 

 

                                              “Sim, porque através de mais dados o conteúdo se torna fácil” (Educando, 34) 

  

                                               “Sim, porque tiramos as dúvidas com pesquisas” (Educando, 196). 

 

                                               “Não, porque não aprendo nada de diferente” (Educando, 203). 

 

                                               “Não, porque não consigo me concentrar por causa da conversa” (Educando 206). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O desenvolvimento desta pesquisa teve como objetivo mapear os Laboratórios de 

Informática Educacionais no que diz respeito a existência e utilização como apoio pedagógico 

nas escolas do Campo pertencentes a 8ª CRE. Diante disso, visitou-se nove escolas do campo, 

e pode-se averiguar que todas as escolas tinham de 8-33 computadores nos LIEs, porém nem 

todos funcionavam perante a falta de manutenção, acarretando em sucateamento. 

Ao aplicar os questionários a equipe diretiva percebeu-se que as escolas estão 

procurando se integrar com as TDICs por meio das redes sociais, pois 100% delas possuem 

Facebook, três (3) Blogs e cinco (5) escolas participam do projeto Educomunicação na Escola, 

numa parceria entre UFSM e a 8ª CRE. Ao conversar informalmente com vários diretores, foi 

possível detectar o incomodo pela falta de estrutura dos LIEs, a falta de assistência, o sinal 

muito fraco da internet e a falta de incentivo do governo para a formação continuada dos 

educadores em tecnologias. Muitos diretores e educadores reclamaram da falta de tempo de se 

capacitarem, por morarem longe da escola e por ministrarem diversas turmas e disciplinas.  

Como verificou-se pelos dados compilados, poucos educadores possuem pós-

graduação, mas com a jornada de trabalho que muitas vezes passa das 40 horas e ainda o difícil 

acesso do educador até uma escola do campo, como superar essas dificuldades? Salários baixos, 

carência de incentivos formais, plano de carreira defasado e a falta de políticas públicas para 

uma formação contínua de qualidade. Urgentemente o Brasil precisa superar estes obstáculos, 

para que se possa ter uma educação de qualidade e um futuro que garanta estabilidade para os 

profissionais da educação.  

Quando investigado se os educadores trabalham as TDICs na escola, 90% afirmou que 

não trabalha por causa do sinal fraco da internet e pela carência de computadores nos LIEs. 

Embora foi possível identificar que os mesmos não utilizam recursos tecnológicos como aliada 

ao ensino e aprendizagem em sala de aula mesmo nas escolas que possuem LIEs bem 

estruturados. 

O site de busca para estudo e para pesquisa tanto de educadores como educandos é o 

Google. Isso explica, porventura, a falta de capacitação destes educadores em TDICs, limitando 

a busca e a compreensão de materiais didáticos em sites com repositórios específicos para cada 

disciplina.   

Perante o exposto, este educador acaba por ficar limitado também no conhecimento dos 

materiais, recursos e ferramentas tecnológicas que ele pode auferir para aliar o conteúdo de sala 

de aula com a específica da Educação do Campo. Em compensação, apurou-se que tantos 
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educadores como educandos acessam as redes sociais diariamente, portanto acessar as redes 

nem sempre é sinal de cultura digital.  

Fazer alguma atividade no LIE para os educandos do Ensino Fundamental é algo 

positivo, todos os educandos relataram gostar de ir no LIE e de fazer pesquisas. Porém, os 

educandos do Ensino Médio relaram que nem sempre é bom ir no LIE devido a não aprender o 

que realmente se espera, uma vez que já foi visto em sala de aula o conteúdo, tornando-se 

repetitivo. Talvez eles tenham razão devido a suposta falta de capacitação do educador.  

Voltando na motivação da pesquisa, proponho como produto final desta dissertação um 

caderno com práticas pedagógicas e o uso das TDIC, com algumas dicas e sugestões de 

materiais didáticos, ele está disponível em link pelo Google Drive, o qual será alimentado pela 

pesquisadora sempre que a mesma dispuser de alguma novidade. Este material tem como meta 

induzir o educador a refletir e que possa ter juízo de qualidade sobre assuntos tecnológicos para 

uma tomada de decisão. 
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6 PRODUTO FINAL 

 

O material intitulado como “Caderno de Práticas Pedagógicas e o uso das TDIC” foi 

elaborado como produto final do Mestrado em Tecnologias Educacionais da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM), a partir dos resultados e das reflexões da pesquisa de caso 

“Mapeamento e Utilização dos Laboratórios de Informática nas Escolas do Campo da 8ª CRE” 

(registro no GAP/CCR/UFSM  23081.015998/2018-27), iniciado no segundo semestre de 2017. 

Perante as contemplações dos resultados da pesquisa e dos fatos constatados, decidiu-

se fazer este recurso com a finalidade de contribuir com as práticas pedagógicas com o uso das 

TDIC como aliadas no processo de ensino e aprendizagem.  

O produto encontra-se no Google Drive, no link: < https://goo.gl/FrCUoo>. 
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APÊNDICE A - AUTORIZAÇÃO SOLICITADA À COORDENADORIA REGIONAL 

DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

Santa Maria, 10 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

À 8ª Coordenadoria Regional de Educação 

 

 

Prezado Coordenador, eu, Cíntia Moralles Camillo, mestranda do Programa de Pós-Graduação 

em Tecnologias Educacionais, da Universidade Federal de Santa Maria, sob a orientação da 

Professora Dra. Liziany Muller Medeiros, solicito a esta Coordenadoria, autorização para 

visitar e aplicar um questionário nas escolas do campo de Ensino Fundamental e Médio, de 

competência desta coordenadoria, o questionário refere-se ao mapeamento e utilização dos 

laboratórios de informática. Tal questionário servirá para fundamentar a minha dissertação de 

mestrado desenvolvida na universidade acima citada.  

 

Contando com sua colaboração, desde já, agradeço à atenção dispensada.  

 

 

 

__________________________________ 

Cíntia Moralles Camillo – Pesquisadora 

 

__________________________________ 

Liziany Muller Medeiros - Orientador 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO – TCLE/EDUCADORES 
 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE - Educadores 

Projeto de Pesquisa - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)  

Pesquisadora responsável: Cíntia Moralles Camillo  

 

Você está sendo convidado (a), como voluntário (a), a participar da pesquisa: o objetivo desta 

pesquisa é mapear os laboratórios de informática e pesquisar a sua utilização quanto ao uso 

pedagógico. O procedimento de coleta de dados será a aplicação de questionário aos professores 

das Escolas. GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E 

GARANTIA DE SIGILO: Você será esclarecido sobre a pesquisa em qualquer aspecto que 

desejar. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não 

irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. Os pesquisadores irão tratar a sua 

identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado (a) em nenhuma 

publicação que possa resultar deste estudo. CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, 

RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS: A participação no 

estudo não acarretará custos para você e não será disponível nenhuma compensação financeira. 

Eu, ____________________________________ fui informada (o) dos objetivos da pesquisa 

acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento 

poderei solicitar novas informações e motivar minha decisão se assim o desejar. A 

pesquisadora. Cíntia Moralles Camillo certifica-me de que todos os dados desta pesquisa serão 

confidenciais. Declaro que concordo em participar desse estudo e que recebi uma cópia deste 

termo de consentimento livre e esclarecido, e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas.  

 

 

________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa 

 

______________________________________ 

Cíntia Moralles Camillo - pesquisadora 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

TCLE/ALUNOS 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

Projeto de Pesquisa - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Pesquisadora responsável: Cíntia Moralles Camillo  

 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa: O objetivo desta 

pesquisa é mapear os laboratórios de informática e pesquisar a sua utilização quanto ao uso 

pedagógico. 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE 

SIGILO: Você será esclarecido sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre 

para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer 

penalidade ou perda de benefícios. Os pesquisadores irão tratar a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo. Você não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa 

resultar deste estudo. 

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR VENTUAIS 

DANOS: A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível 

nenhuma compensação financeira. 

Eu, _________________________________________, portador (a) do documento de 

Identidade ____________________, responsável pelo menor 

____________________________________, fui informado (a) dos objetivos do presente 

estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. 

 

__________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa 

_____________________________________ 

Cíntia Moralles Camillo - pesquisadora 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO APLICADO A EQUIPE DIRETIVA 

 
Ano de fundação da escola 

A escola é considerada rural ou do campo?  

Para você existe diferença entre escola rural ou escola do campo?  

A escola adota a Pedagogia da Alternância? Se sim, como é feita a alternância? 

A escola adota práticas e a metodologia da alternância? Se sim, assinale quais: 

Plano de Estudo            Colocação em Comum        Caderno de Realidade  

Visitas nas Propriedades     Folha de Observação   Outras 

Qual a filosofia da escola? 

Na escola a teoria da Educação do Campo está ligada a prática do campo (colheita, plantação, manejo)? Se sim, 

quais são as práticas realizadas na escola? 

Percebe-se diferença nas necessidades dos alunos que vêm da zona urbana? E da zona rural? Quais essas 

diferenças? 

A escola estimula o uso das tecnologias, o uso do laboratório de informática? Como? 

Existem projetos na escola? Quantos e quais? 

A escola possui: 

Rádio        blog        jornal       site        Facebook       Twitter Outras redes sociais 

Quanto a número de alunos, número de educadores, número de funcionários, equipe diretiva e espaço físico. 

 

Alunos 

moram na Zona Rural  

moram na Zona Urbana  

 

Educadores 

moram na Zona Rural  

moram na Zona Urbana  

 

Funcionários 

moram na Zona Rural  

moram na Zona Urbana  

 

Direção 

Equipe diretiva (nº de participantes)  

Coordenação Pedagógica (nº de participantes)  

 

 

 

Espaço Físico 

Nº de salas de aula  

Nº de Refeitórios  

Nº de Laboratórios de Informática  

Nº Total de computadores no laboratório de 

Informática 

 

N° de computadores Funcionando no Laboratório de 

Informática 

 

Nº de espaços coletivos  

Nº de Sala de Atendimento Especializado (AE)  
 

Fonte: Adaptado de Müller et al. (2012). 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS EDUCADORES 

 
Idade 

Gênero:   (     ) feminino (    )masculino 

Regime de trabalho na escola: (  ) 20 horas (  ) 40 horas   (  ) outro especifique 

Você trabalha em outro local? Qual a escola, o cargo e o regime de trabalho. 

Você mora:    (  ) Zona Urbana  (  ) Zona Rural  (  ) Perto da escola? 

Qual seu nível de Formação:  

(    ) Curso superior- Especificar:  

(    )Especialização (Pós-graduação Lato-senso) - Especificar 

(    ) Mestrado- Especificar:  

(    ) Doutorado- Especificar: 

Qual(is) a(s) disciplina(s) ministradas: Ano (s) que você ministra as aulas: 

Assinale qual(is) a(s) mídia(s) que você mais utiliza para se manter informado (a)?  

(   ) jornal impresso  (   ) TV                      (   ) rádio   

(   ) revistas   (   ) internet/computador          (   )outros, especifique 

Você possui computador em casa? (   ) não  (   ) sim 

Você possui smarphone (celular que permite acesso à internet)?  (   ) Sim (   ) Não 

Quantas vezes por semana você acessa a internet? 

Em que local você acessa a internet? (   ) trabalho  (   ) casa  (   ) lan house  

Assinale abaixo quais aplicativos básicos no computador que você sabe utilizar: 

(   ) editor de texto (word, broffice writer, outros) 

(   ) planilhas de cálculos (excel, broffice calc, outros) 

(   ) apresentador de slides (power point, outros) 

(   ) editor de imagem (paint, outros) 

(   ) editor de vídeo (movie make, outros) 

Você utiliza a internet para fazer pesquisas para preparar suas aulas?  (  ) não   (  ) sim 

Em caso de afirmativo, descreva quais os sites que você mais utiliza e a frequência. 

Quais recursos você utiliza em sala-de-aula no processo de ensino-aprendizagem? 

(   ) quadro e giz  (   ) livros   (   ) revistas, jornais 

(   ) mapas   (   ) mapas conceituais (   ) celular/Tablet 

(   ) rádio   (   ) televisão/DVD  (   ) computador 

(   ) data show   (   ) internet                            (   ) lousa interativa digital  

(   ) outros, especifique: 

Como você conceitua a tecnologia informação e comunicação 

Você já realizou algum curso de capacitação sobre o uso da tecnologia informação e comunicação em sala de 

aula?   (   ) não   (   ) sim 

Em caso de afirmativo, descreva quais, local, ano e órgão que realizou o curso: 

Quais as principais dificuldades em utilizar o laboratório de informática de sua escola? Justifique. 

Existe diferença no ensino e aprendizagem dos alunos da cidade e do campo? Quais são as principais 

dificuldades e facilidades que esses possuem no processo de ensino aprendizagem? 

Os alunos do campo possuem dificuldades nas aulas no laboratório de informática e no manejo dos recursos 

tecnológicos? 

Você procura realizar atividades que envolvam as tecnologias e questões do Campo na escola?   

Fonte: Adaptado de Müller et al. (2012). 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS EDUCANDOS 

 
Qual sua idade?  

Genero sexual? 

Você mora na zona rural ou urbana? 

Como você chega à escola? (transporte, a pé, carro próprio, etc) 

Marque todos os recursos que você tem acesso em casa:  

(   ) jornal impresso  (   ) TV   (   ) rádio (   ) telefone celular     

(   ) revistas   (   ) computador (   ) Tablet    (   ) internet   

Quais recursos você mais gosta que a professora utilize em sala de aula? 

(   ) quadro e giz  (   ) livros   (   ) revistas, jornais 

(   ) mapas   (   ) retroprojetor  (   ) rádio   

(   ) televisão  (   ) tablete                     (   ) computador       (   ) outros 

Você possui dificuldade em aprender as matérias que a professora ensina? Por quê? 

Quais as atividades que você mais gosta de fazer na escola? 

A escola realiza atividades sobre voltadas a Educação do Campo? Cite quais. 

Você utiliza alguma rede social:  (    ) Facebook (   ) WhatsApp   (    )Twitter  (   ) Outros 

Na sua escola possui laboratório de informática?   (     ) Sim     (     ) não 

Você gosta de ir ao laboratório de informática?   (      ) Sim       (     ) não 

Quantas vezes você foi ao laboratório de informática neste ano? 

Quando você foi ao laboratório de informática o que você fez?  

(   ) jogou    (    )fez pesquisa   (     )software “programa educativo”      (   ) trabalho de digitação 

(    ) outros 

Você gostaria de ir mais vezes no laboratório de informática? Por quê? 

Você acredita que quando vai no laboratório de informática a matéria vista em sala de aula com o 

professor se torna mais fácil? Por quê? 

Fonte: Adaptado de Müller et al. (2012). 
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