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Resumo: Este artigo tem como desafio registrar a experiência desenvolvida por 
professores e estudantes das escolas da Rede Municipal de Jaguarão após incentivarmos 
a utilização dos laboratórios de Informática das escolas e a formação continuada aos 
profissionais da educação em oficinas de inclusão digital que contemplam a Informática 
Educativa, a utilização de softwares educativos e os DVDS da TV escola.  
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Primeiras Palavras 

A centralidade deste trabalho traz como desafio enfatizar que as tecnologias da 

informação e comunicação vêm influenciando o modo de perceber e atuar no mundo. 

Nós educadores não podemos abrir mão de integrá-las à sala de aula. Entre tantas 

possibilidades, os espaços populares de aprendizagem precisam trazer o entorno como 

base de sustentação do currículo, para que a construção do conhecimento escolar tenha 

efetivamente uma razão social: acultura dos alunos e da comunidade escolar como um 

todo precisam estar na rotina do aprendizado diário. Logo, as diferentes mídias que 

estão ao alcance da escola podem qualificar o planejamento das aulas, para que os 

alunos possam analisar e comparar informações, interagindo com conteúdos através de 

textos, imagens e sons, favorecendo o diálogo com as condições histórico-sociais dos 

próprios sujeitos.  

Esta potencialidade da informática é que nos motivou a desenvolver o presente 

projeto de formação de professores de modo a capacitá-los a utilizar com conhecimento 

de causa e flexibilidade as ferramentas e os espaços digitais atuais – e já 

disponibilizados nas escolas – de modo a qualificar o planejamento e as ações de 

ensino-aprendizagem dos alunos. 



O relatório que serviu de base para este artigo, carrega consigo uma 

intencionalidade política de subsidiar e tencionar futuras administrações da Secretaria 

Municipal de Educação (SME) de Jaguarão no sentido de não causar descontinuidade 

nas experiências que os professores participantes do projeto fizeram acontecer. Pelo 

contrário, os achados relatados – aqui brevemente comentados – pretendem dar 

segurança aos orientadores pedagógicos para que tenham facilidade de implementar 

novas iniciativas na área de educação referenciada pelos instrumentos fornecidos pela 

internet.  

Os pais e professores cobram formação que faça diferença para os estudantes. 

E a discussão das NTICs propiciou discutir estratégias que reacendem esperança de que 

a escola pública venha a ser efetivamente um espaço de qualificação dos sujeitos do 

lugar. Nossa curta experiência foi na direção das mesmas expectativas colocadas na 

reflexão de KENSKI (2000, p. 56): 

inclusão social pressupõe formação para a cidadania, o que significa que as 
tecnologias da informação e da comunicação devem ser utilizadas também 
para a democratização dos processos sociais, para fomentar a transparência 
de políticas e ações de governo e para incentivar a mobilização dos cidadãos 
e sua participação ativa nas instâncias cabíveis. As tecnologias da informação 
e da comunicação devem ser utilizadas para integrar a escola e a comunidade, 
de tal sorte que a educação mobilize a sociedade. 

 

Informática e formação humana 

Paulo Freire coloca o potencial da informática quando usada como uma 

ferramenta que contribui com o processo de humanização:  

Acho que o uso dos computadores no processo ensino – aprendizagem, em 
lugar de reduzir, pode expandir a capacidade crítica e criativa de nossos 
meninos e meninas. Depende de quem usa a favor de quê e quem e para quê. 
(FREIRE, 1991, p. 98). 

Penso que ao colocarmos laboratórios nas escolas da rede municipal de 

Jaguarão, assumimos demandas pedagógicas, teóricas e práticas, junto às pessoas do 

nosso lugar e delas precisamos dar conta. Antes de mais nada, precisamos ter o maior 

respeito com a vivência cultural dos nossos estudantes, oriundos em sua maioria das 

classes populares desta região de fronteira. A adoção de um conjunto de ferramentas 

educacionais, cuja intencionalidade ideológica não é automatizadamente evidenciada, 



exige um movimento de incorporação refletida à medida que acontece sua introdução e 

uso progressivamente maior. Há, pois, necessidade de buscar, estudar e construir 

referências qualificadas de análise sobre as implicações da informática no processo 

educativo que garantam aos estudantes um enriquecimento humano maior do que 

permitiam as estratégias até então colocadas em prática. A escola é um lugar 

privilegiado para fortalecer sua auto-estima e impulsioná-los para o futuro, e não para 

subordiná-los a redes de cooptação ao consumismo e ao capital internacionalmente 

hegemônico. Esse movimento reflexivo sobre a práxis educativa ancorada em novas 

ferramentas, necessariamente é um processo contínuo de formação tanto e 

principalmente dos professores, quanto dos alunos e das pessoas da comunidade 

atingida pela escola.    

  

Formação das pessoas para utilização da informática 

A preocupação com a educação popular qualificada, pois, nos levou a discutir e 

propor aos professores, inicialmente, uma caminhada em que nos apropriássemos 

dasvárias dimensões pedagógicas implicadas nas mídias, e, progressivamente, 

adquiríssemos competência para sua introdução nas escolas públicas municipais. Foi 

dessa maneira que começamos a desenvolver um projeto de formação continuada para 

os professores da rede, com o objetivo de criar as condições para que eles se 

apropriassem das diferentes mídias ao alcance da escola, desenvolvendo novos espaços 

para qualificar o planejamento das aulas. São muito grandes os recursos de informação 

no espaço da internet e dos sites disponibilizados a partir de inúmeras instituições e 

grupos sociais. Esses recursos potencializam a sensibilidade e a capacidade de 

percepção e ação histórica das pessoas desta fronteira. A própria construção de 

referenciais de análise,interpretação e compreensão da realidade, podem ser trabalhadas 

com mediações progressivamente mais ricas e, paradoxalmente, mais enraizadas no 

contexto local dos sujeitos. Há uma acessibilidade maior à bibliografia e às temáticas de 

importância com as quais os alunos precisam criativamente interagir. Os temas de 

referência universal podem ser acessados através dos textos discursivos e, além disso, 

através de imagens, sons, músicas, pinturas, esculturas, gravuras, desenhos, poesias, 

cinema, teatro, espaços midiáticos de discussão e exposição de conteúdos das mais 

diferentes áreas. Tudo isso pode favorecer o diálogo entre os sujeitos que passam a 



construir um saber popular mais consistente e as condições históricas atuais, próximas 

ou gerais. O conhecimento que dá conta de seu próprio vir a ser e persegue uma 

progressiva qualificação isto constitui, no sentido radical do termo, o saber científico.  

A intencionalidade central deste trabalho busca de modo amplo contribuir com 

referências para um projeto educativo, busco pesquisar se o trabalho com os 

laboratórios de informática na escola que se quer emancipatório e a altura deste nosso 

tempo histórico está contribuindo para priorizar o combate ao sofrimento criado - não 

por castigo dos deuses - por opçãohumana de um modo de sociedade onde são normais 

os mecanismos que a poucos privilegia, e igualmente são considerados necessários 

modos de sociabilidade que tira as possibilidades das pessoas viverem decentemente, 

onde as coloca em situação de marginalidade e de exclusão. Não são colocados sob 

suspeita de desumanidade o desrespeito à natureza que coloca em risco a sobrevivência 

do planeta. 

Numa frase de síntese: Busca recuperar a capacidade subjetiva crítica e a 

indignação e rebeldia de nossos estudantes frente a estruturas menos humanas. 

A pesquisa-ação com estas experiências desenvolvidas através da Secretaria 

Municipal de Jaguarão se justifica pois apontará os passos seguintes para o processo 

iniciado em 2011 e também pode servir de referência para que outras redes construam 

suas próprias estratégias de formação dos educadores. 

O desafio é para que todos os educadores ao se familiarizarem com o 

laboratório de informática consigam linkar a sua atuação docente com as possibilidades 

oferecidas pelo uso do computador como facilitadordo processo ensino aprendizagem. 

Uma tecnologia que pode ser considerada de grande possibilidade aoser 

inserida no trabalho coletivo e que está disponibilizada nas redes de internet são os 

vídeos documentais e educativos exibidos nos canais da TV Escola, TVE, TV Cultura, 

TV Brasil e mesmo em alguns poucos momentos das TVs comerciais e que 

disponibilizam um leque de alternativas para sua utilização em sala de aula. 

As reflexões de José Manuel Moran (2007), contidas no artigo “O aparente e 

o real no mundo digital” nos desafiam a pensar que a educação como especificidade da 

pessoa humana e a necessidade da humanização dos sujeitos e das relações interpessoais 



revela primeiramente os “códigos”, anteriores a própria palavra tal qual a conhecemos, 

como sendo uma criação humana. 

Criação que surgiu da necessidade de registrar os sentidos naturais dos seres 

humanos, como os gestos e a fala, permitindo além da comunicação entre os indivíduos, 

a aprendizagem e o registro da historicidade dos diferentes grupos sociais, relativo às 

suas crenças e hábitos culturais. O próprio Paulo Freire afirma que a leitura de mundo 

precede sempre a leitura da palavra.  

Por certo, o mundo virtual enseja e dá vazão a um outro mundo. Um mundo 

aparentemente sem limites, de uma liberdade total e irrestrita. No entanto, esta 

virtualidade não pode substituir as formas, digamos, mais concretas de interação entre 

os sujeitos. Além disso, é preciso levar sempre em conta que nossos ditos e feitos neste 

mundo são tão reais quanto os praticados no “mundo real” e, queiramos ou não, 

produzem consequências em nós e nos demais partícipes desta interação. O mundo da 

virtualidade, portanto, precisa ser um meio para afirmar nossa “vocação ontológica para 

ser mais” (FREIRE, 1987), e não mola que rouba ou desvirtua nossa humanidade. 

 

Questões a orientar a investigação 

Nossa concepção de investigação está umbilicalmente ligada à exposição de 

Freire para os universitários da Tanzânia. O autor tinha pouco tempo para discutir as 

questões políticas e técnicas da pesquisa num país recém emancipado do colonialismo 

francês. Ele foi breve, mas muito preciso nas orientações dadas, o que tem nos 

possibilitado refletir sobre a escolha dos caminhos do trabalho que precisam ser 

definidos através de um processo dialético entre as experiências e os resultados práticos 

dessas vivências, identificando aquilo que nos permite experimentar, com  radicalidade, 

o processo de construção do conhecimento da realidade das diferentes comunidades 

onde nossas escolas estão inseridas. Assim escreveram a fala de Freire:  

Um destes problemas com que primeiro nos confrontamos quando nos 
obrigamos a conhecer uma dada realidade, seja a de uma área rural ou de uma 
área urbana, enquanto nela atuamos ou para nela atuar, é saber em que 
realmente consiste a realidade concreta (...) Para mim a realidade concreta é 
algo mais que fatos ou dados tomados mais ou menos em si mesmos. Ela é 
todos esses fatos e todos esses dados e mais a percepção que deles esteja 
tendo a população neles envolvida. Assim, a realidade concreta se dá a mim 
na relação dialética entre objetividade e subjetividade. Se me preocupa, por 



exemplo, numa zona rural, o problema da erosão, não o compreenderei, 
profundamente, se não percebo, criticamente, a percepção que dele estejam 
tendo os camponeses da zona afetada. A minha ação técnica sobre a erosão 
demanda de mim a compreensão que dela estejam tendo os camponeses da 
área. A minha compreensão e o meu respeito” (FREIRE apud BRANDÃO, 
2001, p. 34-5). 

 A pesquisa–ação que estabeleço com os professores e estudantes das escolas 

tem como desafio responder às problematizações que originaram todo trabalho, a saber: 

 Os limites percebidos no trabalho com as Tecnologias de Informática e 

Comunicação (TICs)pelos nossos educadores podem ser gradativamente superados 

através de um projeto sério de formação continuada? 

 Com o uso de imagens, textos, filmes, redes de discussão, poderemos abrir 

umleque de possibilidades de recuperar a capacidade subjetiva e a rebeldia de nossos 

estudantes? 

Para dialogar com a realidade desnudada através da pesquisa onde os sujeitos 

não são meros objetos da pesquisa, exige a busca de um campo teórico circunscrito aos 

autores que trazem referências históricas e de origem popular para a compreensão da 

educação. O principal autor é, como pode-se ver na bibliografia, Paulo Freire e 

acompanha-o José ManuelMoran. 

Diante destas questões e com as referências de autores populares busco 

verificar os avanços e os limites que ainda persistem após incentivarmos a utilização 

dos Laboratórios de Informática das Escolas da Rede Municipal de Jaguarão com a 

oferta de formação continuada aos profissionais da educação, por meio de oficinas de 

inclusão digital que contempla a Informática Educativa, a utilização de softwares 

educativos, filmes, aulas mediadas pelas lousas digitais, apresentação de conteúdos 

tradicionais do ensino fundamental e médio com recursos visuais que os colocam em 

destaque, contextualizando-os em unidades temáticas mais abrangentese os 

DVDsdisponibilizados pela TV escola, acompanhados de inúmeros materiais de apoio 

produzidos por equipes contratadas pelo MEC. Além disso, visitamos e dialogamos com 

professores e alunos sobre as condições da internet na escola e as formas de sua 

utilização. Conseguimos socializar entre os próprios professores experiências de 

apropriação qualificada das novas TICs e suas possibilidades para o planejamento das 

aulas e o acompanhamento dos alunos. A partir das falas das pessoas expúnhamos 

algumas referências de base para todos entenderem as funções da internet e suas 



possibilidades no conhecimento escolar e no desenvolvimento crítico do conhecimento 

dos alunos. 

As experiências mais significativas, sem sombra de dúvida, foram as 

relacionadas com a pesquisa bibliográfica, complementar aos textos didáticos, e a 

pesquisa das condições históricas, sociais e antropológicas, das comunidades onde se 

situam as escolas, e dos aspectos mais significativos do Município ou do Estado, 

negligenciados nos livros didáticos.  

A pesquisa das comunidades trouxe dimensões da realidade que, conforme os 

próprios professores, ampliavam a abrangência e, muitas vezes, deslocavam a 

centralidade dos conteúdos de ensino para temas e questões próximas aos próprios 

alunos.  

Para embasar esta pesquisa buscamos organizar os primeiros encontros com 

grupos nas escolas. A sistematização dos achados nos permitiu perceber a necessidade 

da formação continuada, criar espaços de socialização de ricas experiências, como a 

criação de blogs com a participação efetiva dos estudantes e dar continuidade aos 

debates socializando as práticas. 

 

Compromisso com a Educação no e do Campo SME/2012 

Parece-me oportuno apontar algumas referências com as quais venho 

dialogando como educadora e nos meus estudos. Neste sentido, busco pelo sujeito que 

quero afirmar nos processos educativos com os quais me comprometi. Resgato as 

considerações de Marx sobre o processo histórico e a base histórica de constituição dos 

processos emancipatórios, foram motivos mais do que suficientes para eu ir cercando 

essa referência da historicidade, chave para quem se propõe ser um educador 

intencionado (intensionado) pela emancipação efetiva e revolucionária dos 

trabalhadores. Marx, na Contribuição à Crítica da Economia Política, cujo excerto é 

colocado abaixo, afirma positivamente a concepção dialética da história e a contrapõe à 

idealização do passado operada pelos economistas como uma espécie de causa motora 

dos desenvolvimentos. Diz: 

Trata-se ao contrário, de uma antecipação da "sociedade civil", que se 
preparava desde o século XVI e que no século XVIII deu larguíssimos passos 



em direção à sua maturidade. Nessa sociedade de livre concorrência, o 
indivíduo aparece desprendido dos laços naturais que, em épocas históricas 
remotas, fizeram dele um acessório de um conglomerado humano limitado e 
determinado. Os profetas do século XVIII, sobre cujos ombros se apóiam 
ainda totalmente Smith e Ricardo imaginam esse indivíduo do século XVI- 
produto, por um lado, da decomposição das formas feudais de sociedade e, 
por outro, das novas forças de produção que se desenvolvem a partir do 
século XVI, como um ideal que teria existido no passado. Veem-no não 
como um resultado histórico, mas como ponto de partida da história. 
(MARX, 1982, p. 3-4). 

Segundo a concepção que tinham da natureza humana, o indivíduo não aparece 

como produto histórico, mas sim como um dado da natureza pois, assim, está de acordo 

com a sua concepção da natureza humana. Até hoje, esta mistificação tem sido própria 

de todas as épocas novas. O modo de produção da vida material condiciona o processo 

da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que 

determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser social é que determina a sua 

consciência (cf.). 

O movimento da Constituinte Escolar construído pelas Comunidades Escolares 

de Jaguarão, teve a participação efetiva de cada Escola do Campo que organizou o seu 

processo sistematizado coletivamente a partir da Pré-Conferência na Biblioteca Pública 

Municipal, cujo conferencista foi o Professor Doutor José Fernando Kieling onde 

apontava a importância das escolas que ao resgatarem as suas práticas pedagógicas 

tiraram uma radiografia da realidade do entorno, buscando entender a complexidade das 

relações que  se enraizavam à medida que a comunidade ia interagindo. 

Valorizou à articulação entre os Planos de Estudos e o Entorno, indicando que 

a escola mantivesse isto como fundamental. Apontou a forma de organização das 

famílias que moram no campo como fundamental na definição do papel social da 

escola, baseado na construção do conhecimento e do currículo, fundamentada na 

produção econômica, política e cultural das próprias famílias. 

A clareza da proposta pedagógica, em bases freireanas, mantém a escola, em 

relação dialógica com as expectativas, sonhos e necessidades de cada Comunidade 

Rural, numa crescente luta pela permanência dos colonos na terra. 

Podemos afirmar isto porque ela é uma prática onde os sujeitos estão 

investindo numa perspectiva de tomar pé das relações em que estão se envolvendo, 

tomando consciência do seu lugar, da sua importância nesses movimentos, não se 

alienam nas relações em que vivem, se opondo como algo estranho. Ao contrário, as 



Comunidades Rurais vão buscando dimensões progressivamente mais complexas, não 

só como conhecimento, como consciência, mas como prática, como enfrentamento 

prático da alienação daquelas dimensões que tentam fazer do seu mundo e da sua prática 

uma coisa que seja estranha a ele. Fazendo com que o seu modo de vida seja colocado 

para ele como outro mundo. Visto que eles percebem os limites da sua prática, 

conseguem visualizar em que sentido essa prática poderia ser diferente e se abrem para 

outras possibilidades Basta revisitar as decisões tomadas nos encontros onde estão 

sendo formados os Conselhos Escolares com a participação significativa da 

Comunidade. A construção curricular precisa estar imbricada aos processos de produção 

e comercialização que podem ser implementados a partir da atuação de cooperativas. 

Ora, se estas percepções brotam nos próprios trabalhadores é porque o nível de 

consciência permite diagnosticar quais as estratégias que podemos construir para dar 

conta de contribuir com um processo que todos desejam seja inovador.  

O camponês é sujeito na sociedade capitalista, pois produz mercadorias, mas é 

produto de todas as transformações históricas ocorridas no campo. A produção 

camponesa se processa pautada pela sobrevivência, recolocando permanentemente os 

processos contrários as relações capitalistas. Ora o Estado burguês ao consolidar 

políticas públicas, recursos e estabelecer os preços para os produtos agrícolas, 

possibilita o surgimento de espaços de resistência como as cooperativas, que tem se 

tornado importante ferramenta de articulação da produção camponesa e da busca de 

espaços urbanos capazes de possibilitar a comercialização de forma mais 

permanente.Logo, se a cooperativa cria alternativas de resistência possibilita o 

rompimento com o estado de proletarização de homens e mulheres do campo. 

Em relação à ação da Cooperativa, estamos estudando alternativas ao mercado 

que tragam mais garantias, ou seja, que aquilo que está sendo produzido seja 

comercializado na cidade sem a mediação dos açambarcadores. Neste sentido que a 

Alimentação Escolar está hoje diretamente ligada a compra da agricultura 

familiar.Estamos construindo com os produtores a consolidação de uma relação mais 

colaborativa no sentido deles se reconhecerem como camponeses e produzirem em 

conjunto para que desta forma atinjam as cotas exigidas para participaremdas chamadas 

públicas. Através da Secretaria de DesenvolvimentoRural teve início a experiência com 

as “Feiras Livres”, onde a Agricultura Familiar vem se consolidando, ganhando um 



espaço importante para o seu sustento. 

É neste sentido que Paul Singer fala da Economia Solidária, como estratégia 

para vencer o desemprego, propondo novas formas de organização da produção. Não 

existe modelo, mas a finalidade posta pelos trabalhadores pressupõe o controle coletivo 

dos meios de produção por eles. Assim, tem valor os processos educacionais que criam 

um debate permanente empoderando os trabalhadores para essa proposta de gestão 

social.  

Fica a tarefa de encontrar um número suficiente de trabalhadores capazes de 

compreender esta proposta, discutir e dominar alternativas de organização da produção 

e, por conseguinte, constituindo um bom processo de trabalho para os próprios 

trabalhadores, permitindo maior participação e mais espaço de trabalho (Cf. SINGER, 

1998, 126-138). 

As referências indicadas abaixo procuram ajudar a abordar melhor a realidade 

e oportunizar melhores chances de êxito nas ações com os colonos. A atualidade de tais 

referências apontadas no texto, não só nos dão a certeza de que há muito por construir, 

mas também reafirma caminhos: “Entender os homens pelas formas que pensam-o-que-

fazem, pelo que fazem e comparando socialmente o que particularmente fazem. Essa 

pode ser uma diretriz para não nos perdermos na análise da agropecuária regional.”. 

(texto elaborado por KIELING, J.F., para o seminário regional de articulação das 

políticas agrárias e agrícolas do governo do Estado, no início da administração 

popular, em Pelotas, 10.04.1999).  

1. Identidade: temos claro que os colonos, nas atuais políticas econômicas, 
estão relegados, prática, operacional e funcionalmente, a posições 
degradantes na sociedade atual, em favor dos grupos financeiros, comerciais 
e industriais. Essa é a base do desânimo dos colonos: perderam sua 
identidade social, ou se reconhecem apenas como marginais, sem valor para a 
sociedade. A esperança que se vê procede de alguns grupos que, de uma 
forma ou outra, têm perseguido soluções alternativas para uma retomada de 
projeto social em que se integrem como gente, através de sua atividade social 
básica: atividade de produção rural... 
2. diferença entre a concepção dos trabalhadores e a da burguesia Um 
dos problemas mais complicados é negligenciarmos a raíz social (de 
identidade social) das teorias e dos conhecimentos que produzimos. A 
economia política burguesa, por exemplo, interpreta todo o fluxo das 
atividades econômicas na perspectiva que lhe interessa: como, no acontecer e 
no final dos processos econômicos eles podem se apropriar de fatia maior da 
riqueza social produzida pelo conjunto da sociedade. Para eles, portanto, é 



natural (não-histórico) que os trabalhadores disputem, como os cachorros 
disputam um osso descarnado, a parcela da riqueza social relativa aos 
salários. É normal para eles que eles tenham lucro e renda e que suas fatias 
sejam as mais polpudas. A economia política se subordina a esse fim, e só 
interessa às elites aquele tipo de conhecimento que explique funcionalmente 
como evitar que seus ganhos parasitários cessem. Mas essa não é a 
perspectiva dos trabalhadores. Para nós interessa conhecer todo o conjunto 
das atividades sociais, porque interessa que fiquem bem claras as relações 
sociais de produção da riqueza, onde a atividade produtiva - o trabalho - é 
fundamental.  
3. (...) Tomemos o caso da irrigação. Sempre se fala nela como natural para 
o cultivo do arroz, principalmente porque essa atividade é dirigida (não 
necessariamente executada) na sua maior parte por grandes empresários. 
Com a irrigação se quadriplica a produtividade dos arrozais. Isto é, com 
financiamento público promove-se um ganho de produtividade para atividade 
controlada por empresários, e isto parece natural. Não falamos, no entanto, 
em irrigação do milho ou da soja dos colonos; soa como artificial, como “fora 
da realidade”. No entanto, se destinássemos para os colonos que plantam 
milho, soja, trigo, batata, hortaliças, frutas, etc. o mesmo volume de recursos 
enviados anualmente para os negociadores do arroz, certamente teríamos 
modificado substancialmente as condições de produção de nossos 
colonos(...). 
4. A empresa rural, por outro lado, é tocada a capital, financiamento, juros e 
lucro. A unidade de produção camponesa é tocada diretamente por trabalho 
do responsável pela posse e pela sua família. Esporadicamente absorve 
trabalho de terceiros. O trunfo dos camponeses é que eles são donos do seu 
trabalho. Os empresários precisam contratar trabalhadores. Nas formas 
atuais de distribuição isso é pouco significativo, mas numa perspectiva de 
reconstrução democrática da sociedade, a atividade produtiva social é a raíz 
social fundamental. 
5. O valor dos produtos e das mercadorias está diretamente relacionado com 
a atividade produtiva neles incorporada.(...). Para os empresários, entretanto, 
interessa apenas o preço das mercadorias. Para nós, ao contrário, é 
fundamental sabermos a atividade produtiva que esteve na origem da 
mercadoria, como forma de entendermos o valor da mesma. 
6. Pelo fato de sintonizarmos com “os de baixo”, é comum cairmos na 
compaixão quando analisamos a produção de algumas mercadorias. Produzir 
1 litro de leite por vaca, hoje, com o avanço da produtividade do leite que já 
temos, pode causar pena, mas é uma relação produtiva onde o colono não têm 
como receber da sociedade o valor pelo tempo de trabalho que ele dedica a 
esta atividade. Nas indústrias de leite gerenciadas exclusivamente na 
perspectiva do lucro, o empresário simplesmente “corta” os produtores que 
não atendem um mínimo de produtividade. O que está em jogo, e que é uma 
referência fundamental para avaliarmos a atividade agropecuária regional, é o 
que chamamos de custos socialmente necessários (...).   
7. A discussão sobre tecnologias apropriadas para os colonos, e necessárias 
na perspectiva de resgate social do campesinato, é fundamental num projeto 
de administração popular. Os padrões de produção vigentes, por conseguinte, 
precisam ser muito bem observados e analisados, e, finalmente, comparados 
com padrões de custos e de produtividade ocorrentes em outras regiões e 
áreas do país. Tome-se o exemplo da cebola produzida em SC. 
8.Paralelamente, precisamos espraiar o crédito rural para os pequenos e 



médios produtores rurais (...). Para um colono pode significar simplesmente 
custeio para pagar a subsistência dos trabalhadores de uma unidade de 
produção. Pode também significar investimento em tecnologias que 
possibilitam maior produção social: redes de irrigação, por exemplo(...). 
9. Na análise da agropecuária regional, há uma particularidade da 
agropecuária camponesa que se faz presente e que precisa ser bem entendida, 
sob pena de compreendermos apenas superficialmente a produção colonial. 
Numa empresa, todos os passos da produção são mediados pelo dinheiro. Os 
salários, os equipamentos, os insumos, os impostos, etc., tudo é pago com 
dinheiro. Na unidade de produção camponesa, os colonos convertem 
monetariamente apenas parte da produção. Isso é fonte de fragilidade social, 
mas também de resistência maior do colono frente aos comerciantes, 
industriais e o próprio governo. (...). 
10. Essas reflexões sobre as particularidades da atividade camponesa e suas 
relações com custos sociais, tecnologia, financiamento, abastecimento, etc., 
nos colocam uma outra referência importante para avaliar a agropecuária 
colonial: não podemos partir dos produtos isoladamente, mas da unidade de 
produção e da dinâmica interna do trabalho familiar (...).  

     

Neste sentido é que estamos buscando consolidar os laboratórios de 

informática das escolas rurais, ampliando o acesso a internet e capacitando os 

professores, para que eles utilizem mais esta ferramenta na construção do conhecimento 

dos estudantes e consolidem espaços de formação para toda a comunidade escolar. 

Buscar trazer o debate da temática da política de gestão da agroecologia e 

sustentabilidade, consolidando um fórum permanente de produção orgânica com vistas 

a um processo de transição. Assim as referências resgatadas no texto acima entram no 

debate cotidiano, auxiliem no debate para qualificar o Projeto Político Pedagógico, a 

construção Curricular, o Regimento, bem como a consolidação do Plano Municipal de 

Educação no capitulo sobre Educação do Campo, tudo isto repemsado num novo 

desenho da propriedade e produção com consciência ambiental. 

 

Momentos de síntese atual 

No sentido colocar em evidência a importância do trabalho desenvolvido pela 

SME, destaco aquias intenções do projeto, a amplitude do trabalho desenvolvido e os 

resultados a que chegamos. A opção pelas oficinas de aprendizagem ocorre pela 

necessidade de atender uma diversidade de servidores com funções diferentes e 

necessidades diversas. O trabalho com as TICs tem como centralidade o avanço do 



trabalho docente. O projeto desafiou os docentes e funcionários a pensarem essas 

tecnologias no cotidiano de cada uma das escolas envolvidas. Embasado em 

contribuições de autores ligados à educação pública e popular, tanto quanto referências 

de autores que discutem as novas tecnologias educacionais (NTICs). Isso foi 

estrategicamente importante, pois os professores entravam na discussão tecnológica a 

partir da discussão das questões gerais da educação pública e popular. Durante as 

oficinas os educadores puderam vivenciar situações práticas de utilização do editor de 

textos, editor de slides, planilha de cálculos, bem como, tiveram a oportunidade de 

trabalhar com blogs e sites, além de páginas de construção colaborativa (Wiki). 

Também foi oferecida a exploração do Linux Educacional, que é o Sistema Operacional 

instalado nos Laboratórios de Informática das escolas, e de seus aplicativos e conteúdos 

educacionais como, jogos educacionais, objetos de aprendizagem, Rived e TV Escola. 

Foram proporcionados momentos de reflexão sobre as potencialidades desses 

recursos e situações práticas, que vão desde a formatação de textos, a utilização de 

imagens, software, orientações sobre pesquisa, utilização de informações 

disponibilizadas na Internet e construção de páginas. 

É possível afirmar que por se tratar de profissionais que, em sua grande 

maioria, podem ser considerados como 'migrantes digitais tardios', torna-se necessário 

uma continuidade desse trabalho, com vistas a promover maior segurança na prática 

da Informática Educativa e no desenvolvimento de projetos que se apoiam no uso das 

ferramentas oferecidas pelas novas tecnologias. 

Os professores que foram entrevistados nesta breve investigação, 

demonstraram o acerto do encaminhamento construído coletivamente junto à 

SME,com a orientação nas oficinas que ocorreram no Pólo de Educação a Distância. 

Um primeiro destaque foi a descoberta do potencial heurístico da informática 

para a problematização das estratégias atuais de organização do ensino. Os 

professores, entretanto, superaram este assombro inicial, e conseguiram, através dos 

encontros na escola e com a SME, sentir-se desafiados pela amplitude de questões 

postas pela internet na educação popular e despertar o gosto pelo manuseio do 

computador, pelas descobertas das infinitas informações aí presentes, e principalmente 

pela adoção de ferramentas que também começaram a encantar e envolver os 



estudantes na pesquisa de sua realidade e no desenvolvimento de sua própria 

formação. 

Acompanhou-nos, neste desvelamento, a presença dos textos pioneiros de 

José Manuel Moran. É dele um dos argumentos decisivos que nos levaram ao 

investimento nas TICs. Ele resguarda, tanto na educação a distância como na 

presencial, o respeito às diferenças dos alunos e critica veementemente o autoritarismo 

dos professores que levam à perda de tempo nos processos tradicionais de 

aprendizagem. Há que se buscar formas diferentes de organização do ensino e da 

aprendizagem para atender efetivamente as pessoas em suas diversidades. 

Com a Internet estamos começando a ter que modificar a forma de ensinar e 
aprender (...). Só vale a pena estarmos juntos fisicamente (...) quando 
aprendemos mais estando juntos do que pesquisando isoladamente nas 
nossas casas. Muitas formas de ensinar hoje não se justificam mais. 
Perdemos tempo demais, aprendemos muito pouco, nos desmotivamos 
continuamente. Tanto professores como alunos temos a clara sensação de 
que em muitas aulas convencionais perdemos muito tempo (MORAN, 
2009). 

Moran defende uma educação compartilhada, cuja responsabilidade não pese 

apenas pelo lado da escola ou da família, mas que ocorra um trabalho colaborativo, 

com participação progressivamente maior dos alunos. Neste processo de abertura a 

novas formas de organização das relações interpessoais na educação, as TICs podem 

fazer uma diferença enorme. Textualmente, Moran (2009) fundamenta suas teses da 

seguinte maneira: 

Ensinar e aprender exigem hoje muito mais flexibilidade espaço-temporal, 
pessoal e de grupo, menos conteúdos fixos e processos mais abertos de 
pesquisa e de comunicação. Uma das dificuldades atuais é conciliar a 
extensão da informação, a variedade das fontes de acesso, com o 
aprofundamento da sua compreensão, em espaços menos rígidos, menos 
engessados. Temos informações demais e dificuldade em escolher quais são 
significativas para nós e conseguir integrá-las dentro da nossa mente e da 
nossa vida. 
A aquisição da informação, dos dados dependerá cada vez menos do 
professor. As tecnologias podem trazer hoje dados, imagens, resumos de 
forma rápida e atraente. O papel do professor - o papel principal - é ajudar o 
aluno a interpretar esses dados, a relacioná-los, a contextualizá-los. 
 
 

Acredito que, parafraseando o livro de Freire: o Caminho se faz Caminhando, 

temos muito que andar neste tempo histórico vivenciado pelas escolas nesta fronteira. 

A riqueza do diálogo entre Freire e Horton me permite ir amadurecendo algumas 

questões que considero indispensáveis na complexidade dos processos educativos e 



das contribuições que o uso das NTICs, podem fortalecer com o seu uso adequado nas 

escolas públicas. Ainda precisamos refletir muito sobre: em favor de quem eu quero 

trabalhar, contra quem e contra o que planejamos nossa ação pedagógica. 

Concluo temporariamente este debate concordando com Paulo Freire quando 

afirma que: 

A humanidade para mim é Maria, Pedro, João, muito concreto. Depois 
preciso saber em beneficio de quem estou tentando trabalhar. Significa a 
claridade política que o educador tem que ter. Respeitar o conhecimento do 
povo para mim é uma atitude política consistente com a escolha política do 
educador, se ele ou ela pensa um tipo diferente de sociedade. Em outras 
palavras, eu não posso lutar por uma sociedade mais livre se, ao mesmo 
tempo, não respeitar o conhecimento do povo. Repetindo que eu já disse, eu 
diria que nós temos que ir mais além do senso comum do povo, com o 
povo. Meu objetivo não é ir sozinho, mas sim ir com o povo. Depois, tendo 
um certo entendimento científico de como as estruturas da sociedade 
funcionam, posso ir além do entendimento do senso comum de como a 
sociedade funciona – portanto, não é ficar nesse nível e sim, começando 
nele, ir mais além. A teoria faz isso”.(FREIRE e HORTON, 2003, p. 114). 

 
O fechamento do raciocínio de Freire é dado brilhantemente por Horton: “A 

teoria só faz isso se for autêntica (idem).  
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