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Resumo: A agricultura familiar vem caracterizando-se como principal fonte de renda para as 
unidades produtivas familiares. Porém, no decorrer dos anos, o modelo de agricultura familiar 
implantado, vem apresentando estratégias insuficientes que possibilitem a permanência dos 
jovens em suas unidades produtoras e, consequentemente, a continuidade destas unidades. 
Diante disso, não se pode assistir de modo passivo ao esvaziamento demográfico, econômico, 
cultural e político das regiões de predomínio da agricultura familiar. É preciso desenvolver 
métodos, que visem incluir a juventude rural e apontem para uma nova perspectiva de uso das 
tecnologias digitais no meio rural.  Assim, o projeto de extensão Juventude Rural e as Redes 
Sociais de Aprendizagem da Universidade Federal da Fronteira Sul, procura desenvolver 
soluções educativas e inclusivas junto a jovens de unidades produtivas familiares, pertencentes 
à região sul do Brasil. É desta forma, que o presente trabalho envolverá jovens agricultores dos 
três estados da região sul brasileira, na qual serão realizados trabalhos à distância e presencial. 
Como o projeto extensionista encontra-se em andamento, já foram feitas pesquisas científicas 
envolvendo as problemáticas: concepções histórico-culturais dos três estados do sul do Brasil; 
leitura de materiais sobre juventude rural e agricultura familiar e o estudo de ambiente 
Hipermídia a partir de cursos formativos. Também, foi elaborado um questionário que será 
aplicado aos jovens rurais, com a intenção de conhecer as dificuldades, a rotina no campo, as 
principais carências oriundas das comunidades rurais, e o nível de conhecimento e de inclusão 
digital que possuem, para então sim, melhor atender suas necessidades virtuais. A partir do 
curso formativo, os conteúdos serão retrabalhados para uma linguagem pedagógica, utilizando-
se de vários meios hipermidiáticos de atuação como áudio, imagem, texto e vídeo. Serão 
utilizados blog e o software livre Moodle, através de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), 
sendo este último um dos sistemas mais populares, empregado em vários países, alem de ser 
configurável para qualquer instituição e/ou organização. No Blog e no Moodle estarão dispostos 
todos os arquivos de áudio, imagem, texto e vídeo produzido pelos jovens, a fim de que possam 
articular novos conhecimentos e aplicá-los nos seus respectivos locais de morada. O interesse 
deste trabalho é desenvolver soluções educativas e inclusivas para a formação dos jovens do 
campo, através das diferentes linguagens e técnicas disponíveis nas tecnologias da informação 
e comunicação. Através da utilização da linguagem hipermídia a proposta é saber se a utilização 
das tecnologias digitais poderá contribuir para a redução do êxodo rural que se intensifica a cada 
dia e melhorar as condições de vida social desses jovens.  
Palavras Chave: Agricultura familiar; Jovens Rurais, Informatização e Hipermídia. 

                                                           
1 Acadêmica do curso de Geografia da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – 
ana.paulabertotti@hotmail.com 
 
2 Mestre em Educação e docente da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – 
anamaria.oliveira08@gmail.com 
 
3  Mestre em Ciência da Computação e docente da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – 
anibalguedes@gmail.com  
 
 
 
 

mailto:ana.paulabertotti@hotmail.com
mailto:anamaria.oliveira08@gmail.com
mailto:anibalguedes@gmail.com


1. INTRODUÇÃO 

A agricultura familiar vem caracterizando-se como principal fonte de renda para as unidades 

produtivas familiares. Neste sentido, o grande desafio que se coloca para a maioria das 

propriedades é a criação de potencialidades produtivas e gerenciais capazes de adequar as 

estruturas dessas unidades produtivas às novas demandas colocadas em seu exterior, e garantir 

projetos de médio e longo prazo que possibilitem a continuidade destas unidades. 

A participação dos jovens nesse processo de gestão da unidade produtiva familiar está 

relacionada com a sustentabilidade social, onde esta parcela da sociedade possui um papel 

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

é preciso envolver o jovem nas decisões familiares, para que ele venha assumir papéis e 

construir junto com os pais o processo sucessório da unidade produtiva familiar.  

Porém, o êxodo rural nas regiões de predomínio da agricultura familiar atinge os jovens 

hoje com muito mais ênfase que em momentos anteriores. São cada vez mais escassas as 

possibilidades de formação de novas unidades produtivas familiares. (ABRAMOVAY, 1998) Isso 

vem acontecendo devido ao modelo de agricultura familiar implantado no decorrer dos últimos 

anos, na qual vem apresentando estratégias insuficientes que possibilitem a permanência dos 

jovens em suas unidades produtoras e, consequentemente, a continuidade destas unidades. 

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

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

emergente problemática no meio rural. Neste sentido, ALMEIDA (2007) cita que, 

A disseminação das tecnologias digitais provoca transformações substanciais 

no mundo contemporâneo, no desenvolvimento do conhecimento científico, na 

cultura, na política, na vida em sociedade e no trabalho, exigindo pessoas cada 

vez melhor preparadas e atualizadas para lidar com o conhecimento vivo e 

pulsante que emerge nas distintas esferas da atividade humana. ( p.13)  

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

econômico, cultural e político das regiões de predomínio da agricultura familiar. É preciso 

desenvolver métodos, que visem incluir a juventude rural e apontem para uma nova perspectiva 

do uso da tecnologia no meio rural.  Ainda segundo CARVALHO (2009) é necessário que 

estudos sobre a juventude rural sejam realizados, pois são eles os responsáveis pelo futuro do 

setor e as eventuais mudanças que venham acontecer. 

 Desta forma, projetos vinculados com o uso de tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) no meio rural, estão cada vez mais sendo investigados e disseminados no 



meio rural, como é o caso do projeto de extensão Juventude Rural e as Redes Sociais de 

Aprendizagem, implementado na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), que tem a 

parceria do Ministério das Comunicações através da Secretaria de Inclusão Digital. O projeto 

objetiva desenvolver soluções educativas e inclusivas junto a jovens de unidades produtivas 

familiares, pertencentes à região sul do Brasil, a fim de que possam articular novos 

conhecimentos e aplicá-los em seus respectivos locais de morada.  

 

2. FUNDAMENTANDO O PROJETO  

As tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) se inserem no cotidiano de quase todos os 

setores de atividade, mostrando novas formas de comunicar, trabalhar e produzir conhecimento. 

(GOMES, 2007) Constitui-se como um instrumento de trabalho essencial, transformando-se em 

uma importante ferramenta para o desenvolvimento nas mais variadas dimensões pessoais, 

sociais, culturais e profissionais. 

Dessa forma, a informática passa a ser popularizada pelo uso de recursos tecnológicos 

como a Internet, conhecida como a maior rede de computadores. Surgiu em 1969 a partir de um 

projeto do departamento de defesa dos Estados Unidos, que tinha como objetivo a interligação 

de computadores utilizados em centros de investigação militares (GIANOLLA, 2006). Nas 

palavras de FORESTI (2009), “[...] comunicar-se por meio da tecnologia é muito mais que enviar 

e receber mensagem de um para outro; é mais que uma transmissão linear, é uma nova maneira 

de aprender e agir, de construir novos alicerces na forma de comunicação e conhecimento.” 

(p.184). 

Ainda, segundo LÉVY (1995) um dos pesquisadores e defensores mais entusiasmados 

do processo de Inclusão Digital defende a internet como um meio que possibilita o 

desenvolvimento de uma aprendizagem a qual envolve uma inteligência coletiva, permitindo 

desconcentrar poderes, possibilitando a participação dos indivíduos. 

Hoje, ela é vista como meio de troca de informações entre um “[...] conjunto de pessoas 

que interagem em um mesmo ambiente.” (BACON, 2010, p. 24); redefinindo um novo contexto 

social constituído por comunidades virtuais de aprendizado. 

LÉVY (2002) defende a participação em comunidades ou redes como um estímulo à 

formação de inteligências coletivas, nas quais os participantes trocam informações e 

conhecimentos entre si sobre temas específicos ao grupo. LÉVY (2002) destaca ainda, que a 



comunidade permite lidar com o “excesso de informação”, representando uma forma de 

conhecimento distribuído de ação e potência cooperativa.  

O autor SASSAKI (1997) afirma que a articulação de ferramentas tecnológicas nesse 

processo é, sem dúvida, algo relevante, porque o acesso às TIC faz com que haja um processo 

de modificação e de construção de uma sociedade mais democrática em termos digitais. Dessa 

forma, chega-se então ao fator da inclusão digital, que provê acesso a pessoas digitalmente 

excluídas a esses novos meios de comunicação. 

 No caso do público abrangido, jovens agricultores de unidades produtivas familiares, a 

inclusão a esses meios de comunicação, implica em incluir esses jovens a essas tecnologias. 

MARCON (2009) descreve que é essencial compreendermos a apropriação dos meios 

tecnológicos pela sociedade e os desafios para a inclusão digital, na qual grande parcela da 

população ainda não possui acesso a esses meios. Em suas palavras, as comunicações de 

massa têm por características “[...] suprimir a individualidade e a cultura do ser humano, bem 

como anular suas diferenças, uma vez que classifica todos como iguais.” (MARCON, 2009, 

p.248)  

Quando se fala em inclusão digital não se pode pensar somente em “alfabetizar” as 

pessoas, mas se deve proporcionar novas oportunidades a partir da utilização de um 

equipamento que é o computador, podendo então, trazer mais benefícios para a vida pessoal e 

profissional de pessoas excluídas. Esses ensinamentos podem ser apresentados com intuito de 

melhorar a qualidade de vida a fim de buscar novas oportunidades de emprego, meios de 

comunicação, formas de obter aprendizado entre outras (SAR; EPAGRI; CEPA, 2007).  

Em termos didáticos percebe-se que a informática cada vez mais interligada com os 

meios de comunicação “[...] invade o ambiente doméstico, o universo infantil, as pequenas 

empresas, a medicina, as pesquisas cientificas e as escolas, transformando-se em uma 

poderosa ferramenta de comunicação e criação” (GIANOLLA, 2006, p.18). 

Articula-se assim o uso de metodologias como a Hipermídia, a fim de explorar o 

potencial pedagógico, comunicacional e tecnológico, neste contexto inclusivo.  

A hipermídia possui características únicas, “[...] é, em sua essência, interativa e oferece 

recursos libertários e exploratórios, transcendendo para uma lógica de raciocínio e ação 

autônoma e, ao mesmo tempo, reticular.” (SILVA (2000) apud CAMPOS (2009) p. 146). 

Existem várias formas de interação utilizando-se a hipermídia como base para a 

construção de materiais que atendam os requisitos mínimos de interação homem-máquina, 



sendo um diferencial na área educacional e inclusiva, como a animação, o som, o vídeo e a 

imagem.  

A animação é um ambiente baseado em imagem animada, visando ser determinante no 

que diz respeito ao relacionamento entre homem e computador, pois se pode obter com a 

animação o movimento em tempo real. (SANTOS, 2000).  

Outro fator em que a hipermídia atua fortemente é na utilização de som como meio de 

comunicação. Segundo PAULA FILHO (2000), “O fluxo auditivo de informação é muito mais 

lento que o visível, mas é essencialmente dinâmico. O som sempre flui em tempo real, enquanto 

a imagem pode ser estática”. Nesse sentido, o uso de som nos diversos meios de comunicação, 

possibilita a compreensão de informação no exato momento em que ela é executada, ou seja, 

em tempo real.  

O vídeo digital já se tornou um recurso importante dentro dos produtos hipermídia. 

Entendido como um instrumento interativo de mensagens audiovisuais a abordagem que usa o 

computador como meio para transmitir a informação ao aluno, mantendo a prática pedagógica 

vigente (WOHLGEMUTH, 2005).  

Já a imagem, é a maneira de se representar informações graficamente. Uma forma de 

comunicar, que pode ser usada em quase todos os meios e com propósitos diferentes, por 

exemplo: divulgação de produtos em outdoors, apelos visuais que não podem ser traduzidos em 

palavras, dentre outros (INTRODUÇÃO, 2011).  

Percebe-se que a tecnologia seja um meio interativo que pressupõe interação, 

aprendizado e ampliação de saberes, por meio da internet como mecanismo potencializador 

(TAKAHASHI, 2005; VALENTE, 2003). O seu impacto dependerá das atividades propostas, dos 

recursos empregados, das prioridades estabelecidas, de mecanismos de ação e, acima de tudo, 

perseverança no processo de execução.  

 

3. METODOLOGIA 

Em meio a isso, é importante resgatar as concepções histórico-culturais das comunidades rurais 

frente ao uso das tecnologias. A pesquisa contará também com o uso adequado de diferentes 

ferramentas computacionais, as quais serão utilizadas na modelagem, desenvolvimento e testes 

de instrumentos hipermidiáticos de aprendizado nas comunidades rurais, envolvendo três 

estados do sul do Brasil: Paraná (PR), Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS).  



Para garantir a qualidade do trabalho, é necessário o contato direto com os jovens de 

unidades produtivas familiares. De acordo com SOMMERVILLE (2007) esses jovens auxiliarão 

na fase levantamento de requisitos, isto é, na fase de levantamento de necessidades e no 

estudo de material informático existente.  

Dessa forma, os requisitos são importantes, permitindo compreender melhor a realidade 

de onde se está inserindo. Esses dados serão obtidos a partir de questionários que serão 

aplicados aos jovens rurais selecionados, com a intenção de conhecer e entender, as 

dificuldades, as necessidades, a rotina no campo e o nível de conhecimento e de inclusão digital 

que os mesmos possuem.  

A partir dessa etapa, serão selecionadas as principais carências oriundas das 

comunidades rurais, em seguida, terá início o processo de criação dos materiais hipermidiáticos 

a serem dispostos no Moodle.  O conteúdo será retrabalhado para uma linguagem pedagógica, 

utilizando-se de vários meios hipermidiáticos de atuação como som, imagem, texto e vídeo. 

Com a utilização de diversos instrumentos hipermidiáticos serão produzidos materiais 

didáticos os quais estarão disponibilizados em um AVA e também em blogs. Far-se-á uso do 

AVA Moodle. TORI (2010) afirma que o Moodle é uma plataforma de gestão de aprendizagem 

gratuita e de código aberto, baseada em sistema de internet, que conta com uma série de 

recursos, como repositório de conteúdos, fóruns de discussão, correio eletrônico, entre outros. 

“Suas maiores contribuições incluem: custo zero, arquitetura aberta, flexível juntamente com as 

facilidades de instalação, adaptação e expansão” (TORI, 2010, p. 139). A utilização de Blogs tem 

sido utilizada também como objeto de ensino-aprendizagem, no qual a construção coletiva de 

significados representa um novo fazer educativo. O uso do blog na educação vem sendo muito 

defendido por apresentar uma serie de vantagens (OLIVEIRA, 2005). 

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

produzidos. Trata-se de meios socializadores e integradores de várias mídias; o que permitirá 

formar multiplicadores de unidades produtivas familiares.  

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

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

publicizados em diferentes mídias e articulado nas comunidades.  

Com relação à equipe multidisciplinar envolvida, está previsto o envolvimento de 

profissionais da informática, comunicação, linguistas, educadores, cientistas sociais, 

historiadores, geógrafos, agrônomos, economistas, administradores, agentes de saúde, bolsistas 



e agentes externos os quais serão responsáveis pelo suporte técnico e pela concepção. 

Percebe-se, que uma equipe multidisciplinar é um desafio. Uma vez que esta equipe exigirá uma 

capacidade de comunicação grupal ativa, capaz de resolver diferentes problemas e concretizar 

ações diversificadas nos três estados do sul do Brasil envolvidos, como indica MANFREDI 

(1999).  

 

4. RESULTADOS PRELIMINARES 

Cabe destacar aqui, que o projeto extensionista encontra-se em andamento.  Já foram feitas 

pesquisas científicas envolvendo as problemáticas: concepções histórico-culturais dos três 

estados do sul do Brasil; leitura de materiais sobre juventude rural e agricultura familiar; 

elaboração do questionário que será aplicado aos jovens selecionados e o estudo de ambiente 

Hipermídia a partir de cursos formativos. Entre os cursos já realizados, destaca-se, um curso de 

formação em mídias, trabalhando com foto, rádio, vídeo, impresso, comunicação e expressão; e, 

um curso de ferramentas Web para produção de materiais didáticos, trabalhando com 

Exelearning, Hotpotatoes, Toondoo, Issuu, Wink, Free áudio editor, Camtasia, Pinnacle Studio e 

Redes Sociais (Blogs, Skype, Facebook, Twitter.)  

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

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

Estatística (IBGE, 2009) onde, somente 8% da população rural possuem computadores (tanto de 

mesa como notebooks), enquanto na área urbana, esse número passa a ser 30% da população. 

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

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

reinserção do jovem na sucessão das unidades produtivas familiares, a fim de contribuírem para 

a manutenção da categoria de agricultores familiares que exercem papel decisivo no 

desenvolvimento da economia do país. Por isso, acredita-se que as diferentes linguagens e 

técnicas na área de comunicação digital, serão importantes para modificar a realidade social, 

reduzindo o êxodo rural.  
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