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RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo refletir acerca da inserção das novas tecnologias nas 
escolas do campo no município de Coronel João Sá – BA, visto que essas escolas estão 
inseridas no Programa PROINFO, o qual objetiva informatizar todas as escolas da cidade e da 
zona rural que tenham estrutura física para receber e cuidar desses equipamentos. Os 
informantes da pesquisa foram os 06 diretores de núcleos dessas escolas. Utilizamos como 
técnicas para coleta de dados a aplicação de questionário e conversas informais com os 
mesmos. Baseados  nos dados coletados podemos inferir que a chegada dos computadores nas 
escolas é  muito importante, mas que  é preciso investir na formação dos professores para que 
esses possam trabalhar com essas ferramentas de forma adequada. 

Palavras – Chaves: Educação do Campo. Novas tecnologias. Formação de professores. 

 

ABSTRACT  

 
The present work aims to reflect on the insertion of new technologies in the rural schools in 
the city of Coronel João Sá - BA, since these schools are embedded in Proinfo Program, 
which aims to computerize all the schools in rural areas that have physical structure to receive 
and take care of such equipment. The informants of the research were the 06 directors of 
nuclei of these schools. We utilize the techniques for collecting data the use of questionnaire 
and informal conversations with them. Based on data collected we can infer that the arrival of 
computers in schools is very important, but you must invest in teacher training so they can  
Work with these tools appropriately.  
 
KEY - WORDS: Rural Education. New technologies. Teacher training. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 Atualmente vivemos em uma época em que as novas tecnologias estão ocupando todos 

os espaços da sociedade. Um desses espaços é a escola, nessa perspectivas a educação que 

tinha por objetivo preparar o aluno para o exercício da cidadania, atualmente a escola assumiu 

além desse compromisso outros compromissos com seu aluno, é o de prepara o cidadão para  

lidar com as novas tecnologias e para que possa se inserir no mundo do trabalho.  

Dessa forma, sabemos que o professor tinha o papel de transmitir conhecimentos, 

atualmente sua tarefa mudou este agora exerce o papel de mediador do conhecimento aquele 

que cria possibilidades para que seus alunos construam seus conhecimentos, sendo o 

professor apenas agente mediador e articulador desses conhecimentos junto a seus alunos, 

onde ambos possam caminhar na mesma direção para a construção do conhecimento.  

Para Manfredino (2001, p.41), “A era digital é a possibilidade de superar a fragilidade 

da instituição escola por meio da revitalização do professor, que tem uma missão especial de 

complementar a formação do aluno para o mundo adulto, pensante, livre, ético e criativo.” 

Nesse contexto, percebemos que os instrumentos digitais são excelentes transmissores 

de informações, mas também sabemos que ao pensar a educação deve-se pensá - la em suas 

várias dimensões étnicas, políticas,  sociais e territoriais, uma vez que esta é assegurada nos 

textos de ordenamento legal , bem pela Constituição de 1988, no seu artigo 205 como “direito 

de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

No entanto, sabemos que pensar a educação articulada com a era digital é tarefa difícil, 

uma vez que esta não pode ser pensada apenas para aqueles que residem na cidade, mas 

também para aqueles alunos que habitam nas comunidades campesinas. Alunos que muitas 

vezes residem em comunidades precárias, sem energia e sem acesso a essas tecnologias. 

Ficando essas informações apenas a cargo do professor que é o mediador do conhecimento, e 

que muitas vezes também não tem acesso a esses instrumentos. Assim ao mencionarmos a era 

digital como possibilidade de revitalização do professor, precisa-se analisar as várias 

instâncias do contexto em que esse professor está exercendo sua docência. 

É nesse contexto de inserção das novas tecnologias na educação em especial nas 

escolas do campo que desenvolvemos esse trabalho. Com o qual objetivamos analisar de que 

forma estão sendo inseridas as novas tecnologias nessas escolas, uma vez que estas estão 
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inseridas no PROINFO, programa que objetiva informatizar todas  escolas que fazem parte do 

contexto campesino e que tenham estrutura física para receber e zelar esses equipamentos.  

Para o desenvolvimento desse trabalho levantamos os seguintes questionamentos: de 

que forma esses instrumentos serão utilizados pelos professores no desenvolvimento de suas 

aulas? De que forma esses instrumentos irão contribuir para o processo ensino/aprendizagem 

dos alunos das escolas do campo? Em sua opinião de que forma essa informatização  

contribui significativamente  para o crescimento intelectual e profissional desses  alunos? 

 

 

2 A ESCOLA DO CAMPO FRENTE ÀS NOVAS TECNOLOGIAS: ALGUMAS 

REFLEXÕES 

 

Diante as novas tecnologias e da chamada revolução da informática e da automação, a 

educação  precisa pensar em novas formas de relações sociais as quais integrem novas pedagogias 

e estratégias emotivas e cognitivas, que integrem o jovem do campo no mundo digital numa 

perspectiva dialógica. Dessa forma, associar o desafio de inserir a prática do professor no contexto 

das inovações tecnológicas é, primeiramente, observar as necessidades da escola e da sociedade a 

qual a escola está inserida e a partir dai buscar  soluções para enfrentar esses desafios. 

Desse modo, sabemos que para enfrentar esses desafios é imprescindível que a escola 

possa perceber e valorizar o mundo real de cada contexto social e comunitário. Pois, sabemos que 

a escola trabalha com uma diversidade de indivíduos e os quais precisam ser respeitados e 

valorizados historicamente e culturalmente na comunidade em que vive. No entanto questionamos 

quis competências seriam necessárias para formar o futuro cidadão, para que esse possa realmente 

exercer sua cidadania com dignidade. 

Segundo Bastos (1996),  

a escola, qualquer que seja sua modalidade, terá que ser menos formal e mais 
flexível, para não apenas transmitir conhecimentos técnicos e livrescos, mas 
para gerar conhecimentos a partir das reflexões sobre as práticas inseridas 
num mundo que age e se organiza diferentemente dos esquemas tradicionais 
(p.2). 
 
 

 Observando as reflexões do autor percebemos a enorme responsabilidade que a escola 

tem ao transmitir seus conhecimentos, uma vez que esta além de ser responsável pela  

transmissão do conhecimento cientifico e  sistematizado tem também sua parcela de 

responsabilidade na transmissão dos conhecimentos não formais, visto que o autor considera 
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o conhecimento menos formal de grande relevância para a formação do cidadão, n o entanto,  

estes permitem que o sujeito possa gerar seus novos conhecimentos partindo de suas reflexões 

acerca das praticas inseridas no mundo o qual esses sujeito está inserido, sendo que esses 

conhecimentos vão alem dos conhecimentos técnico e dos livros. 

Dessa forma, concordamos com (BRANDÃO, 2002, p. 40) quando afirma que “quem 

ensina é aquele que abre portas e janelas em múltiplas direções... ou declara a seus alunos que 

o saber está incompleto, inacabado. Que também está aprendendo enquanto ensina e que o 

diálogo em sala de aula deve estar sempre criando e renovando”. 

O professor que age dessa forma com seus alunos, estará sendo um parceiro e 

mediador do conhecimento, incentivando-os na busca, pela inovação e aperfeiçoamento de 

seus conhecimentos, uma vez que este professor abre espaços para o diálogo com seus alunos 

em sala de aula. 

Araújo (2005) nos afirma que  
 

O valor da tecnologia na educação é derivado inteiramente da sua aplicação. 
Saber direcionar o uso da Internet na sala de aula deve ser uma atividade de 
responsabilidade, pois exige que o professor preze, dentro da perspectiva 
progressista, a construção do conhecimento, de modo a contemplar o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas que instigam o aluno a refletir e 
compreender, conforme acessam, armazenam, manipulam e analisam as 
informações que sondam na Internet. (p. 23-24). 
 
 

 É nesse contexto de advertência acerca do uso das novas tecnologias na sala de aula que 

precisa-se  pensar, na formação e orientação do professor para o uso dessas ferramentas, pois,    ao 

receber essa novas tecnologias em sua escola o professor precisa esta inteirado com elas para que 

possa fazer usá-las  adequadamente como auxilio para o  desenvolvimento de suas atividades 

cotidianas. Sabemos que  a internet oferece  uma gama de informações que o professor precisa saber  

orientar seus alunos  quanto ao uso e acesso a estas informações, para que juntos possam extrair dela  

o que há de melhor para o desenvolvimento e melhoria do processo ensino/aprendizagem. 

 No tocante ao uso dessas ferramentas, sabemos que a participação da escola é de 

fundamental importância nesse novo cenário tecnológico.  visto que estas ferramentas  

oportunizarão aos  alunos  acesso a novos conhecimentos que contribuirão significativamente 

para o desenvolvimento de sua autonomia e criticidade diante da sociedade em que vive.  

De acordo com os PCNs a  

 

Incorporação das novas tecnologias só tem sentido se contribuir para 
melhoria da qualidade do ensino. A simples presença de novas tecnologias 
na escola não é por si só, garantia de maior qualidade na educação, pois a 
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aparente modernidade pode mascarar um ensino tradicional baseado na 
recepção e na memorização de informações (BRASIL, 2001, p.140). 
 
 

Dessa forma, sabemos que as tecnologias abrem espaços para que tanto o professor quanto o 

aluno possam fazer uso de diversas ferramentas de forma livremente, nas suas diversas tarefas e 

atividades, mas que estes precisam estar atentos para que  esse uso seja feito de forma que venha a 

contribuir para o processo educacional, pois como afirma o PCNs não é somente a presença da 

tecnologia que fará  melhorar a qualidade do ensino,  precisa-se ficar atento para que alguns 

professores não se mascarem  por traz das novas tecnologias achando que está sendo inovador, sendo 

que este continua sendo aquele mesmo professor tradicional e que nem mesmo as novas tecnologias 

conseguiram despertar o espírito de modernidade desses indivíduos . 

  

 

3 AS PERSPECTIVAS DAS ESCOLAS  DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE CORONEL 

JOÃO QUANTO AO ACESSO AS NOVAS TECNOLOGIAS 

 

 Sabe-se que as novas tecnologias surgiram no cenário educacional como um dos 

instrumentos que contribuirão significativamente para a melhoria do processo 

ensino/aprendizagem na escola, visto que a internet permite ao professor se inserir no mundo 

da informação e da globalização a qual a sociedade está inserida. 

 É nesse contexto da globalização e da informatização que se encontra a cidade de 

Coronel João Sá,  cidade situada no nordeste da Bahia a 480 quilômetros da capital Salvador. 

Essa cidade vem enfrentando dificuldades quanto à inserção e uso das novas  tecnologias em 

seu município, pois,  para  ter acesso a essas informações  é preciso não apenas o instrumento 

computador, mas também o acesso a internet que ainda é muito precária nesse município. 

 O uso da internet nesse município é restrito a lan hauses e a uma  escolas do estado 

que tem internet via radio, existe também  algumas casa que possuem internet embora em alto 

custo, o que torna inviável para a maior parte da população. 

 O que nos instigou a fazermos essa pesquisa foi  a preocupação enquanto docentes do 

município de como essas ferramentas irão ser utilizadas nas escolas. Pois o uso inadequado 

desses instrumentos pode trazer muitos problemas no processo ensino aprendizagem dos 

alunos,  visto que  falta orientação para os professores quanto ao uso dessas ferramentas, bem 

como o difícil acesso a internet para que esses possam pesquisar e  ampliar seus 

conhecimentos, pois sabemos da importância que esses instrumentos tem para o desenvolvi 
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mento educacional, mas também  sabemos que o uso inadequado desses instrumentos pode 

ser prejudicial ao  processo ensino aprendizagem. 

 Como salienta Kolling et al (2001) 

 

O povo do campo tem uma raiz cultural própria, um jeito de viver e de 
trabalhar, distinta do mundo urbano, e que inclui diferentes maneiras de ver 
e de se relacionar com o tempo, o espaço, o meio ambiente, bem como de 
viver e de organizar a família, a comunidade, o trabalho e a educação 
(KOLLING et al, 2002, p. 11) 
 
 

É nesse contexto que aumenta ainda mais nossa preocupação, pois esses sujeitos já possuem 

seu jeito próprio de viver, de se organizar e de fazer educação, agora esta chegando um novo elemento 

para ser inserido na realidade desses povos, o que exige um enorme cuidado    para que essa inserção 

não prejudique o modo de vida desses sujeito, mas sim que estes sejam mais um elemento que possa 

ser  apropriado por esses sujeitos  como forma de inovar  seus conhecimentos, sejam eles culturais, 

familiares, sociais, políticos e educacionais, onde o professor possa instigar seus alunos a se articular, 

se organização para que estes possam assumir com autonomia a direção do seu destino. 

Ainda segundo as mesmas autoras “Não há como verdadeiramente educar o sujeito do 

campo sem transformar as circunstancias sociais desumanizantes, e sem prepará-los para ser 

os sujeitos destas transformações” (KOLLING et al, 2002, p. 22). No entanto,  sabemos que o 

sujeito do campo precisa se preparar para essas transformações sociais. Mas que esse sujeito 

seja o agente transformador de sua própria realidade e esses instrumentos poderão ser um dos 

cominhos de acesso ao conhecimento e da transformação. 

  Kolling et al (2002)  afirmam que  
 

 
A escola do campo tem que ser um lugar onde especialmente as crianças e os 
jovens possam sentir orgulho desta origem e deste destino; não porque 
enganados sobre problemas que existem no campo, mas porque dispostos e 
preparados para enfrentá-los, coletivamente (p. 24), 
 

 Nesse contexto, percebemos que a escola é  um dos locais onde o sujeito do campo pode ter 

acesso ao conhecimento sistematizado, mas esses conhecimentos precisam estar  articulados com sua 

vivência cultura, pois esses povos tem seu próprio jeito de viver e que   precisam ser respeitos. 
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 4 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

 Para o desenvolvimento desse trabalho adotamos a pesquisa qualitativa a qual 

julgamos contribui significativamente para a coleta das informações, bem como para análise 

dos dados coletados. 

 Para  Oliveira (2007) a pesquisa qualitativa é  

 

[...] um processo de análise e reflexão da realidade através da utilização de 
métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu 
contexto histórico e/ou segundo sua estruturação. Esse processo implica em 
estudos segundo a literatura pertinente ao tema, observações, aplicação de 
questionários, entrevistas e análise de dados, que devem ser apresentados de 
forma descritiva (p.37). 
 
 

 É nesse contexto que procuramos refletir acerca da realidade pesquisada, bem como dos 

sujeitos pesquisados, observando o contexto histórico e cultural dessas comunidades.   

 Os sujeitos da pesquisa foram 06 diretores que trabalham na gestão dos núcleos das escolas 

que estão localizadas nas comunidades campesinas. 

Utilizamos como técnicas para coleta de dados a análise documental e aplicação do 

questionário.  

 

4.1 Análise documental  

 

 A análise documental é uma técnica de coleta de dados muito importante, pois esta 

técnica nos permite ter acesso a algumas informações dos sujeitos pesquisados antes  do contato direto 

com os mesmo. 

Segundo Oliveira (2007)  a análise documental é um  

 

procedimento bastante recomendável, visto que, o pesquisador precisa 
conhecer em profundidade o contexto em que se insere seu objeto de 
pesquisa. (...) o acesso a documentos escritos em muito contribui para um 
conhecimento mais aprofundado da realidade (OLIVEIRA, 2007, p. 90). 
 
 

 Nesse sentido, sabemos que é muito importante para o pesquisador ter  certo conhecimento 

acerca dos sujeitos que serão pesquisados e essas informações serão possíveis através da análises de 

documentos que relatem a realidade dos sujeitos que pretendemos pesquisar. 
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 Para o desenvolvimento desse trabalho foram analisados documentos de cunho bibliográficos, 

bem como  atas de  reuniões sobre o PROINFO, documentos que retratam as características do mesmo 

e sua importância para o município.  

 

4.2 Questionário  

 

 Adotamos o questionário como uma das técnicas de coleta de dados por achamos 

pertinentes para coletar informações  sobre a forma que serão utilizados os computadores nas 

escolas do campo no município de Coronel João Sá.  

Oliveira (2007) define o questionário “como uma técnica para obtenção de 

informações sobre sentimentos, crenças, expectativas, situações vivenciadas e sobre todo e 

qualquer dado que o pesquisador deseja registrar para atender aos objetivos de seu estudo” (p. 

83). É nesse contexto que de sentimentos e expectativa que procuramos analisar os dados 

coletados.  

Com as questões abordadas no questionário, procuramos coletar informações tais  

como: de que forma esses instrumentos serão utilizados pelos professores para o 

desenvolvimento das aulas? De que forma essas ferramentas  irão  contribuir  para  o 

enriquecimento das aulas? Em sua opinião de que forma essa informatização contribui 

significativamente para o crescimento intelectual e profissional do aluno? 

Os questionários foram identificados por códigos. Utilizamos a letra D fazendo 

referencia ao diretor informante seguido de M para o masculino, visto que todos os sujeitos da 

pesquisa são do  mesmo sexo e numeração de 01 a 06. 

 

5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Para a análise dos dados coletados seguimos o método indutivo, nos ausentado de 

quaisquer confirmação de fatos antes do termino da pesquisa, visto que esta ainda está em 

andamento, pois os computadores mencionados nesse  trabalho ainda estão sendo alocados 

nas escolas de destino. 

 Ao questionarmos os o pesquisados sobre de que forma esses instrumentos serão  

utilizados pelos professores para o desenvolvimento das aulas? Inferimos com base na 

análise dos dados coletados que esses sujeitos ainda não teem em mente nenhum projeto para 

a utilização adequada desses equipamentos, visto que segundo eles antes de implantar essa 
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tecnologia  na  sala de aula, precisa –se pensar antes  de tudo na preparação do professor, no 

sentido de orientá-los a utilizar esses instrumentos de forma adequada para que este possa 

contribuir significativamente   para a melhoria do processo ensino aprendizagem.  

 Questionamos também, de que forma esses instrumentos irão contribuir  para o 

processo ensino/aprendizagem?  

 Percebemos através das falas dos sujeitos pesquisados que existe uma grande 

expectativa por parte dos professores, dos alunos  e também dos diretores para que esses 

instrumentos venha realmente a contribuir significativamente nesse processo. Uma vez que as 

novas tecnologias estão avançando incessantemente na sociedade e estes sujeitos mesmo 

sendo sujeitos que vivem em comunidades campesinas também tem direito ao acesso do 

conhecimento de forma inovada.   Salientam ainda que existem expectativas quanto ao uso 

pelo professor e que esses professores procurem fazer uso desses instrumentos de forma 

coerente e sistematizada. 

 Indagamos também, em sua opinião de que forma essa informatização contribui 

significativamente para o crescimento intelectual e profissional do aluno? Inferimos 

através da análise dos dados que a informatização é de fundamental importância para o 

crescimento intelectual e principalmente profissional do aluno, visto que estes visam estudar 

para que possam arrumar um bom emprego na  vida futura e diante o contexto tecnológico 

que vivemos , sabemos que o acesso e manuseio desses instrumentos facilitam bastante o 

desempenho profissional daquele que pretende ir além da comunidade a qual está inserido. 

Ressaltando que um dos objetivos da educação é preparar o sujeito para que ele permaneça no 

campo e não para adquirir conhecimentos para migrar da sua comunidade de origem. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Considerando a análise dos dados coletados podemos inferir que os diretores das 

escolas que foram beneficiadas com os computadores pelo PROINFO ainda não teem 

definido a forma de como irão fazer uso dessas ferramentas para que possam beneficiar os 

alunos no processo de ensino aprendizagem, uma vez que essas tecnologias precisam ser 

usadas de forma adequada para que possa contribuir significativamente na aprendizagem dos 

alunos. 

 Percebemos também que os diretores atribuem essa tarefa de utilizá-los de forma 

adequada ao professor, mas não estão preocupados com a formação e orientação dos mesmos, 
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pois sabemos que  no campo ainda existem professores que ainda não tiveram acesso  ao uso 

desses equipamentos e agora estão com eles em mãos para utilizá-los adequadamente. 

 Dessa forma percebemos que é de grande importância a inserção desses instrumentos 

nas escolas do campo, pois os alunos do campo teem o s mesmos direitos e deveres que os 

alunos da cidade, mas sabemos também das dificuldades que esses alunos precisam superar 

para que possam conseguir se inserir no mundo do trabalho e das novas  tecnologias, mas esse 

já  é um grande avanço e um ponto de partida para o progresso intelectual  desses alunos, bem 

como dos professores que lecionam nessas escolas que agora se sentem obrigados a 

aprenderem a lidar com esses equipamento para que possam fazer uso dos mesmos. 
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