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Se, na verdade, o sonho que nos anima é 
democrático e solidário, não é falando aos 
outros, de cima para baixo, sobretudo, 
como se fôssemos os portadores da 
verdade a ser transmitida aos demais, que 
aprendemos a escutar, mas é escutando 
que aprendemos a falar com eles. 
(PAULO FREIRE, 1996) 



Resumo 

Ao estudar a zona rural do município de Lorena/SP, depara-se com a realidade que 
assola a população daquela região, a falta de renda que gera a baixa qualidade de 
vida. No contexto da história, se constata a grande migração do homem do campo 
para os centros urbanos, chamado de êxodo rural. Não diferente de muitas famílias 
da década de 80, período em que o setor industrial foi o grande atrativo para uma 
mudança de área a fim de buscar uma melhor qualidade de vida. Observa-se que, 
no contexto atual, as vagas de emprego para os moradores já existentes na cidade 
são limitadas, fazendo com que a migração de famílias inteiras da zona rural para a 
cidade acabe gerando nessas áreas um tipo de problema social que é a falta de 
emprego, sendo esse problema enfrentado há décadas por famílias advindas do 
meio rural para o urbano. A pesquisa encontrou o suporte teórico nas Tecnologias 
Sociais (TS) e no conhecimento empírico do pesquisador para propor as seguintes 
intervenções: pormenorizar as necessidades para o desenvolvimento de caminhos 
sustentáveis locais; desenvolver ações que permitam atender às necessidades 
identificadas e suplementares a comunidade rural com projetos e meios a fim de 
obter uma economia solidária e sustentável, considerando os princípios da TS. A 
partir desses levantamentos, o presente trabalho teve como objetivo o 
desenvolvimento de uma cartilha de inclusão social, com o intuito de oferecer meios 
para a geração de renda das comunidades rurais do município de Lorena/SP, tendo 
em vista a importância da TS como ferramenta para solucionar o problema de 
geração de renda, consequentemente, o abandono das zonas rurais. A metodologia 
empregada foi alicerçada na pesquisa-ação voltada diretamente à TS com a 
intenção de gerenciar programas direcionados à política de inclusão social e ao 
empreendimento solidário. Além disso, pode-se sugerir a disponibilização para 
outros municípios em igual realidade. 

 
 

Palavras-chave: Design Social, Tecnologias Sociais, Inclusão e Inovação Social. 



Abstract 

When studying the rural area of the city of Lorena, one faces the reality that plagues 
the population of that region, the lack of income that generates low quality of life. 
When analyzing the historical background, you'd find out the big migration of the 
countrymen to urban zones, which is called rural exodus, not unlike many families in 
the eighties, in which the industrial sector was the biggest appeal to a change of 
area, in order to seek for a better life. It's observed that in today's context the job 
openings to the city natives are limited, causing the migration of entire families from 
the rural area to the city, creating the social problem of lack of jobs in the city, a 
problem that's been faced for decades by families coming from the rural area to the 
town. Thus, this paper has searched  theorical  support  in  Social  Technologies  
(ST)  and  in  the   empirical   knowledge   to   propose   the   following   sollutions:  
To inventory the necessities to the development of sustainable local ways, develop 
actions to meet the inventoried demands and supplemental to the local community, 
with projects and means to seek for a sustainable and solidary economy, considering 
the principles of the ST. Based on those necessities, this paper aims for the creation 
of a social inclusion booklet, in order to offer the means to generate income to the 
rural communities of the city of Lorena/ SP, in the light of the importance of the ST as 
a tool to solve the problem. The methodology used has been based upon research 
and action directly connected to the ST, intending to manage programs oriented to 
social inclusion and solidary enterprises. Besides, it's possible to make it available to 
other towns in similar reality.. 

 

 
Key-words: Social Technologies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O Município de Lorena, conhecido como terras das “palmeiras imperiais”, foi 

elevado à categoria de vila em 14 de novembro de 1788 e à categoria de cidade em 

24 de abril de 1856. A sua zona rural é formada por comunidades distribuídas em 

bairros e povoados localizados em pequenos centros bem distantes e afastados, as 

comunidades rurais, tidas como aglomerados de pessoas, se desenvolvem e vivem 

no campo, longe dos centros urbanos. Comunidades que foram formadas nestes 

territórios da zona rural, espalharam-se nos mais de 423,14 km de extensão de 

malha de estrada hoje existente no município. Esse território é bem maior se 

comparado aos 46,8km de malha urbana atualmente. 

A ocupação dessas longas extensões de território rural traz como questão 

central a necessidade de propor discussões a respeito dos fatores que tiram dos 

moradores a qualidade de vida e o conforto de poderem permanecer em seu local  

de moradia e trabalho. A manutenção das comunidades rurais é fundamental para o 

desenvolvimento do município, visto que as atividades agropecuárias fazem parte da 

geração de renda e da conservação da vida. Embora apresentem atividades 

distintas, as áreas rurais e urbanas são interdependentes, o que demonstra a 

necessidade de conscientização sobre a importância de ambas as zonas, 

priorizando a manutenção da qualidade de vida e das características de cada área. 

Desta forma, esta dissertação busca contribuir com a melhoria da qualidade 

de vida das famílias do campo, por meio da criação de uma cartilha que propõe 

formas de geração de renda. Baseia-se nas Tecnologias Sociais, doravante TS, que 

consiste em todo o produto, método, processo ou técnica criada para solucionar 

algum tipo de problema social e que atenda aos quesitos de simplicidade, baixo 

custo, fácil aplicabilidade e de impacto social comprovado, oferecendo um novo 

modelo de economia sustentável por meio de inovação social. Há diversos trabalhos 

que utilizam a TS como ferramenta de discussão. No entanto, nenhuma pesquisa 

utilizou desta para abordar e discutir o êxodo rural no município estudado. 

O trabalho tem como objetivo específico produzir a cartilha de inclusão social, 

a fim de oferecer possibilidades para a geração de renda das comunidades rurais do 

município de Lorena/SP, tendo em vista a importância da TS como ferramenta para 

solucionar o problema. 
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A metodologia utilizada no trabalho é do tipo etnográfica, que visa 

compreender e intervir nas situações encontradas in loco a fim de modificá-las por 

intermédio da conscientização sobre o contexto vivenciado, orientando possíveis 

caminhos para a transformação de seu entorno. Sendo assim, ao realizar o 

diagnóstico e análise da situação, a pesquisa-ação propõe aos sujeitos envolvidos 

mudanças que geram o aprimoramento das práticas analisadas. 

 
 

 
1.1 Justificativa 

 
A relevância desta investigação está na possibilidade de envolver por meio da 

geração de conhecimento, todos os que integram as comunidades rurais do 

município de Lorena. 

Ao falar de comunidade rural é impossível não observar as dificuldades da 

educação no acesso à informação. Quando comparada, por exemplo, uma escola na 

zona urbana, tem livre acesso à internet, já enquanto uma escola da zona rural 

atualmente na implantação desta ferramenta caminha lentamente. É possível 

verificar que isso afeta diretamente na implantação de novos conhecimentos, uma 

vez que o acesso é limitado, comparado aos bairros urbanos. 

Tratando de educação é necessário apresentar a realidade hoje existente em 

todo universo rural, alunos chegam a morar muito distante das escolas, tendo difícil 

acesso em tempos chuvosos. Considerando que o ensino é oferecido somente até o 

segundo grau, não oferece ao morador atual um horizonte mais amplo de busca de 

conhecimento para atuar até mesmo no meio rural. 

É fundamental a aproximação das pessoas com as famílias, as comunidades 

religiosas, o sindicato rural e as entidades do setor podendo oferecer a eles o 

empoderamento da informação por meio da TS. 

É necessário incluir os agentes de extrema importância para o 

desenvolvimento da área rural – os geradores de receita, empresários e empresa do 

meio Agro. É primordial identificar o papel de cada um na zona rural e despertar a 

consciência de que ninguém pode ignorar o contexto da localidade onde vive. 
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O trabalho aqui proposto não visa integrar apenas os agentes inseridos na 

realidade da zona rural, e sim mobilizar o universo acadêmico para a formatação de 

uma cartilha de conscientização e inclusão social. Por meio dessa ação, intenta-se 

gerar a percepção de que a formação educacional é um grande aliado na 

manutenção e melhoria da qualidade de vida da população das comunidades rurais. 

Sendo assim, a qualificação profissional e investimentos para o aperfeiçoamento das 

habilidades locais, são um dos caminhos para a superação dos problemas e 

dificuldades que geram a evasão da zona rural. 

Nessa concepção, esta pesquisa apresenta relevância ao utilizar a Tecnologia 

Social como processo que auxilia na reflexão sobre os problemas encontrados na 

entrevista com os moradores, buscando intervenções que colaboram com a 

transformação do contexto social vivenciado nas áreas rurais. Tal ferramenta remete 

a uma proposta inovadora de desenvolvimento, baseada na disseminação de 

soluções de problemas, buscando também atender diretamente os quesitos de baixo 

custo, fácil aplicabilidade e impacto social comprovado. 

Firmando-se no programa de pós-graduação – Design Tecnologia Inovação, 

esta pesquisa compreende que o designer tem o papel de desenvolver produtos e 

serviços que atendam às necessidades reais específicas dos cidadãos considerando 

o entorno social em que estão inseridos, trazendo benefício para um grupo social. 

1.2 Objetivos 

 

 
1.2.1 Objetivo geral 

 
Esta dissertação busca contribuir com a melhoria da qualidade de vida das 

famílias do campo, por meio da criação de uma cartilha que propõe formas de 

geração de renda. 

 

 
1.2.2 Objetivos específicos 

 
Este trabalho tem como objetivo apresentação de uma cartilha de inclusão 

social, a fim de oferecer possibilidades de empoderamento das comunidades rurais 

do município de Lorena/SP, tendo em vista a utilização da TS como ferramenta de 

solução do problema. 
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Levantar por meio da pesquisa-ação os principais motivos de êxodo rural da 

região estudada e na utilização da TS como ferramenta de solução do problema 

gerar a cartilha como sugestão de alternativas para maior inclusão social das 

comunidades rurais do município de Lorena/SP. 

 

1.3 Organização do trabalho 

 
A dissertação está organizada da seguinte maneira: 

 

No intuito de mostrar o percurso desta pesquisa, primeiro apresenta-se a 

fundamentação teórica, princípios, conceitos e trabalhos relacionados à Tecnologia 

Social que aproxima comunidades a famílias e ao produtor rural de Lorena. 

Em seguida, detalha-se a metodologia empregada, a pesquisa-ação, incluindo 

a ferramenta TS. Almeja-se por meio do Design Social encontrar uma resposta para 

as necessidades dos indivíduos pesquisados, a fim de influenciar na qualidade de 

vida do morador rural. 

No prosseguimento, apresenta-se a discussão dos resultados obtidos por 

meio dos questionários realizados junto à comunidade de estudo. A partir da 

aplicação da ferramenta TS observou-se o desafio de trazer ao universo pesquisado 

sugestões inovadoras, simples e baratas, pautadas no design social. Isso possibilita 

trazer novos benefícios para o contexto apresentado. A discussão dos resultados se 

dá de maneira a apreciar criticamente as necessidades da realidade investigada. 

Por fim, nas considerações finais contempla-se o fechamento do estudo, 

apresentando a Tecnologia Social como uma ferramenta de caráter simples e 

objetivo. A utilização dos conceitos da TS na elaboração do produto final dessa 

dissertação intenta que os usuários, moradores da zona rural, apropriem-se dos 

conceitos, gerando soluções. A cartilha poderá ser para eles, sua comunidade, seu 

bairro ou sua cidade um grande divisor de águas em seu contexto. 
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Capítulo 2: Fundamentação teórica 
 

A Tecnologia Social (TS) é definida como um conjunto de técnicas, 

metodologias de transformação, desenvolvidas e aplicadas na interação com a 

população e por ela apropriadas, buscando soluções para inclusão social e melhoria 

das condições de vida. Sendo assim, entende-se que as ações da comunidade 

precisam estar diretamente vinculadas às suas atitudes. 

Definidas como técnicas, materiais e procedimentos metodológicos testados, 

validados e com impacto social apresentado, a TS é criada a partir de uma 

necessidade social, com o objetivo de solucionar um problema social. Sua utilização 

sempre considera as realidades sociais locais e está, de forma geral, associada às 

formas de organização coletiva, representando soluções para a inclusão social e 

melhoria da qualidade de vida (LASSANCE Jr.; PEDREIRA, 2004). Nessa 

perspectiva, o membro da comunidade como um ator deve ocupar o papel de 

protagonista na definição e elaboração de políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento científico e tecnológico. Como conhecedor das principais 

necessidades de sua realidade, tem autonomia para direcionar as ações primordiais 

a cada área, orientando a organização e os investimentos com base nas 

características físicas, sociais e culturais da localidade onde vive. Os membros das 

comunidades, com base na TS, têm o papel de gestores das áreas rurais, uma vez 

que possuem a expertise local, o que somada a diferentes áreas de conhecimento 

pode assegurar um desenvolvimento orientado a beneficiar o homem do campo. 

Percebe-se assim que a TS pode ser observada como conhecimento, 

permanecendo esse termo relacionado à competência não só de produção, mas de 

controle sobre o ambiente produtivo. O conceito de tecnologia pode ser definido, 

ainda, como: 

 
[...] um conjunto de conhecimentos e informações utilizados na produção de 
bens e serviços, provenientes de fontes diversas, como a descoberta 
científica e invenções, obtidos por meio de distintos métodos, a partir de 
objetivos definidos e com finalidades práticas. Ou seja, tecnologia é um 
meio pelo qual se realizam as atividades humanas na produção das 
condições materiais de vida na sociedade. (CATTANI; HOLZMANN, 2006, 
p.288). 

 

Por isso, a sua entrada neste contexto de transformação dependerá de uma 

construção inovadora e de uma abordagem que busque alternativas para suprir as 

carências sociais, com respeito às características locais. A Inovação Social tem 
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como característica central a melhoria da qualidade de vida e do bem estar dos 

indivíduos em coletividade (BIGNETTI, 2011). Somente a partir dessa visão a TS 

ocupará definitivamente a agenda de pesquisa e abrirá espaço para as demandas 

de outros setores sociais e para o desenvolvimento de soluções diretamente 

relacionadas aos problemas da inclusão social. 

Lima Filho e Queluz (2005) apresentam duas matrizes conceituais para 

tecnologia: a matriz instrumental, que compreende a tecnologia como técnica, isto é, 

como aplicação prática de saberes e conhecimentos, e a matriz relacional, que 

entende a tecnologia como construção, aplicação e apropriação de práticas, saberes 

e conhecimentos. Nessa dissertação a TS é tratada em sua matriz relacional, 

inserida no diálogo com a sociedade e nas suas transformações. 

Para Santos (2001), a tecnologia não pode ser desvinculada das relações 

sociais. A TS passa a ser materializações dessas relações sociais. Para o autor, há 

que se considerar que o tipo de tecnologia a ser empregada e construída depende 

do tipo de relações sociais existentes entre as classes sociais constitutivas do modo 

de produção. 

De acordo com Dagnino (2007), existem duas teorias contraditórias sobre o 

desenvolvimento da Ciência & Tecnologia (C&T) e suas consequências para a 

sociedade. A primeira trata sobre a suposta neutralidade da C&T, afirmando que a 

mesma: “avança contínua e inexoravelmente, seguindo um caminho próprio, 

podendo ou não influenciar a sociedade de alguma maneira” (DAGNINO, 2007, p. 

3). 

Nessa visão teórica, acredita-se que a TS, aplicada em um determinado 

momento na sociedade, foi escolhida por ser a melhor opção em termos de 

eficiência técnica e não por ser a melhor opção para um grupo social de maior 

poder. Fraga (2011, p. 108) relata que: 

 
A ideia da neutralidade parte de um juízo fundacional difuso, ao mesmo 
tempo descritivo e normativo, mas abarcante e potente, de que a C&T não 
se relaciona com o contexto no qual é gerada. Mais do que isto, que 
permanecer dele sempre isolada é um objetivo e uma regra da “boa ciência” 
(Fraga (2011, p108). 

 

De acordo com essa concepção, ao se implantar a pesquisa, permite-se 

diretamente que a comunidade tenha acesso a mecanismos e instrumentos que 
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garantem a realização de suas atividades, sem a necessidade de conhecimento do 

contexto da localidade pesquisa nem o intuito de provocar transformações sociais. 

Além de ser vista como neutra, a Tecnologia Social pode ser considerada 

universal. A crença na universalidade da tecnologia permite que a TS seja retirada 

de seu ambiente original e utilizada em um ambiente distinto. Desse modo, pode ser 

empregada fora do contexto para que foi produzida e ser reproduzida em outros 

ambiente, independentemente dos interesses locais. 

Sob essa perspectiva, a TS, que deveria ser um instrumento de emancipação 

de seus beneficiários, pode se tornar um veículo de exclusão ao desconsiderar os 

valores culturais do local em que a mesma se manifesta. Esse processo é 

denominado descontextualização da tecnologia (FREITAS; SEGATTO, 2014). 

Freitas e Segatto (2014) revelam que é nessa condição que: 

 
Reside a orientação do desenvolvimento tecnológico voltado a atender as 
demandas do mercado (oferta e demanda) e não a necessidade da 
sociedade, especialmente das comunidades locais que deveriam ser as 
mais beneficiadas pelo emprego da tecnologia (FREITAS; SEGATTO, 2014, 
p. 311). 

 
Ao apresentar as Tecnologias Sociais como matriz relacional, esta pesquisa 

entende que as TS não são artefatos isolados, mas sim sistemas Sócio técnicos que 

se relacionam com diversos aspectos sociais (ambiente, cultura, política, economia) 

gerando efeitos na sociedade e também sendo resultado desse processo. Dessa 

maneira, não é possível pensar a tecnologia sem pensar a sociedade na qual está 

inserida (FREITAS; SEGATTO, 2014). Para isso, é importante controlar as decisões 

sobre qual tipo de desenvolvimento se almeja e investir em ações que levem a um 

desenvolvimento sustentável e compatível com a cultura e realidade locais. 

A TS contradiz a própria sociedade, gerando meios de dominação, que criam 

seus próprios imperativos, inclusive para socialização dos indivíduos. Há a 

necessidade de tecnologias que levam em conta o mundo da pessoa e seu espaço 

produtivo, político, organizacional e cultural, ou seja, Tecnologia Social 

(FERNANDES, 2010). 

Sendo assim, a TS é aquela que produz como resultado a autonomia individual 

e coletiva. Vale salientar que, a autonomia tratada aqui reside tanto no direito do 

grupo de se autogovernar, quanto em sua capacidade de formular as próprias 

normas (SILVA, 2014). 
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Pode-se dizer então que, a TS pode ser entendida como ações que têm como 

objetivo capacitar a sociedade para que ela própria exerça a transformação social. 

Contudo, as normas de produção jamais serão definidas pelos técnicos e sim pela 

sociedade, pela comunidade. O que se faz imprescindível, pois é entender que: 

 
[...] restituir à sociedade o controle sobre os processos produtivos 
pressupõe uma transformação na própria estrutura de produção de 
conhecimento, isto é, no modo convencional de atuação do cientista ou do 
técnico especialista (SILVA, 2014, p. 146). 

 
São diversas as definições para a TS. O Instituto de Tecnologia Social (ITS) 

estabelece as 4 principais dimensões: 

 
 

 
 
 

 
1) Conhecimento, Ciência: 

a) TS tem como ponto de partida os 

problemas sociais; 

b) TS é feita com organização e 

sistematização; 

c) TS introduz ou gera inovação nas 

comunidades. 

 
 
 

 
2) Participação, Cidadania e Democracia: 

a) TS enfatiza a cidadania e a participação 

democrática; 

(b) TS adota a metodologia participativa nos 

processos de trabalho; 

(c) TS impulsiona sua disseminação e 

reaplicação. 

 
 
 

 
3) Educação: 

(a) TS realiza um processo pedagógico por 

inteiro; 

(b) TS se desenvolve num diálogo entre 

saberes populares e científicos; 

(c) TS é apropriada pelas comunidades, que 

ganham autonomia. 

 

4) Relevância Social: 

(a) TS é eficaz na solução de problemas 

sociais; 

(b) TS tem sustentabilidade ambiental; 
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 (c) TS provoca 

ITS(2007) 

a transformação social. 

 

Nesse sentido, como discutida nesta dissertação, a TS desperta caminhos para 

a superação de uma possível alienação dos trabalhadores mediante a elaboração de 

um novo conhecimento técnico e científico. Barros e Miranda (2010) definem TS por 

um: 

Conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou 
aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que 
representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de 
vida. (BARROS e MIRANDA, 2010, P.62) 

 

A TS é identificada também, sobretudo, pelo baixo custo de aplicação, fácil 

aplicabilidade e impacto social, não estando, necessariamente, associadas a 

organizações coletivas. 

Segundo Maciel e Fernandes (2010), a TS emerge-se como um movimento de 

baixo para cima, que se caracteriza pela capacidade criativa e organizativa de 

segmentos da população em gerar alternativas para suprir as suas necessidades 

e/ou demandas sociais. De acordo com Pena (2010), o conceito de TS se baseia em 

experiências desenvolvidas nas comunidades urbanas e rurais, nos movimentos 

sociais, nos centros de pesquisas e nas universidades que: 

 
Podem produzir métodos, técnicas ou produtos que contribuam para a 
inclusão e a transformação social, em particular quando desenvolvidas em 
um processo no qual se soma e se compartilha o conhecimento científico 
com o saber popular. (PENA, 2010, p. 43-44). 

 
A concepção de TS ultrapassa o enfoque no objeto, dependendo da situação e 

da realidade dos sujeitos para transformar. 

 
É um posicionamento político, na medida em que é um situar-se no mundo 
das pessoas e de seu espaço, sua organização, de forma independente, 
autônoma e autogestionária. A TS é um instrumento pedagógico, pelo quais 
todos aprendem no construir das soluções. (ALMEIDA, 2010, p.14) 

 
Brito (2013) alerta que o conhecimento gerado por experiências comunitárias 

bem sucedidas e comprovadas pela prática ainda não é considerado como 

tecnologia no Brasil, sendo assim, a TS ainda não é considerada como tal. Porém, 

deveria ser pesquisada e divulgada para a reaplicação em diferentes localidades. 
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O Instituto de Tecnologia Social (2007) conceitua a TS a partir das 

características a seguir: 

 
 

 
 
1) Quanto à sua razão de ser: 

A TS visa à solução de demandas sociais 

concretas, vividas e identificadas pela 

população; 

 
 
2) Em relação aos processos de tomada de 

decisão: 

Formas democráticas de tomada de 

decisão, a partir de estratégias 

especialmente dirigidas à mobilização e à 

participação da população; 

 
 
3) Quanto ao papel da população: 

Há participação, apropriação e 

aprendizagem por parte da população e de 

outros atores envolvidos; 

 
 
4) Em relação à sistemática: 

Há planejamento, aplicação ou 

sistematização de conhecimento de forma 

organizada; 

5) Em relação à construção de 

conhecimentos: 

Há produção de novos conhecimentos a 

partir da prática; 

 
6) Quanto à sustentabilidade: 

Visa à sustentabilidade econômica, social e 

ambiental; 

 
7) Em relação à ampliação de escala: 

Gera aprendizagens que servem de 

referência para novas experiências. 

 

Em busca de condições favoráveis as ações práticas para resolução de 

problemas, de forma a aperfeiçoá-las e multiplicá-las, a TS implica em compromisso 

com a transformação social, criação de um espaço de descoberta de demandas e 

necessidades sociais, relevância e eficácia social, sustentabilidade socioambiental e 

econômica, inovação, organização e sistematização, acessibilidade e apropriação 

das tecnologias. Além disso, um processo pedagógico para todos os envolvidos, 
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diálogo entre diferentes saberes, difusão e ação educativa, processos participativos 

de planejamento, acompanhamento, avaliação e construção cidadã do processo 

democrático (ITS, 2007). 

O Instituto de Tecnologia Social (ITS) destaca ainda os valores que a TS possui e 

busca desenvolver nos ambientes em que atua, sendo eles: inclusão cidadã, 

participação, relevância social, eficácia e eficiência, acessibilidade, sustentabilidade 

(econômica e ambiental), organização e sistematização, dimensão pedagógica e 

promoção do bem estar e inovação. 

A Tecnologia Social, segundo Lassance Jr. e Pereira (2004), cumpre, ainda, 

quatro fases essenciais: 

a) [...] a primeira é a fase de criação. As TS’s nascem ou da sabedoria 
popular, ou do conhecimento científico, ou da combinação de ambas; b) a 
fase de viabilidade técnica, na qual há a consolidação de um padrão 
tecnológico (a multimistura tem uma fórmula e um método de produção; a 
34 cisterna tem um projeto básico e um roteiro de construção); c) a fase de 
viabilidade política. A tecnologia, por várias razões e meios, ganha 
autoridade e visibilidade. Especialistas influentes comentam e recomendam- 
na. Entidades civis e outras organizações passam a reivindicar seu uso. 
Movimentos sociais passam a apontá-la como solução; d) a fase de 
viabilidade social, quando a tecnologia tem de se mostrar capaz de ganhar 
escala. É chave que se forme em torno dela uma ampla rede de atores que 
consigam dar capilaridade à sua demanda e capacidade de implementação. 
Isso inclui a montagem de uma complexa logística de delivery e assistência. 
Ou seja, a tecnologia precisa ter bases de apoio para que seja 
demonstrada, reaplicada e cercada de orientações a quem a aplica. 
(LASSANCE e PEREIRA, 2004, P.68) 

 

É possível observar que a comunicação das fases apresentadas implica na 

abertura de um amplo leque de articulação entre as organizações da sociedade e 

várias áreas governamentais. É preciso o entrelaçamento e comunicação entre as 

quatro fases para que se torne possível a viabilidade e desenvolvimento de TS. 

Nesse âmbito, pensar em TS sem considerar o projeto de sociedade é se limitar a 

soluções pontuais e muitas vezes assistencialistas, que não dão respostas para a 

superação de suas causas. Além disso, buscar soluções tecnológicas para 

necessidades populares sem a efetiva participação do trabalhador não irá gerar 

consequências compatíveis com as almejadas pela TS. 

Vale ressaltar que, a TS apresenta múltiplas características que são ao mesmo 

tempo agrícolas, ecológicas e econômico-solidárias, promovendo a segurança 

alimentar e representando um modelo de organização (FERNADES, 2010), o que 

faz com que a mesma desenvolva Inovação Social. A Tecnologia Social, atrelada à 
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Inovação Social, constitui-se como um instrumento poderoso de integração social, 

pois cria condições para que a comunidade progrida em suas potencialidades com 

base na Economia Solidária. 

A Inovação Social promove a cooperação entre atores com objetivos comuns, 

por meio da troca de informações e de conhecimento, da participação política e do 

associativismo, possibilitando-lhes a obtenção de recursos que não poderiam 

alcançar como agentes individuais. Os estudos sobre Inovação Social estão 

direcionados para melhoria do desempenho social e econômico da sociedade, 

criando novas relações e modificando as já existentes, implementando as dinâmicas 

coletivas, envolvendo, também, solidariedade e reforçando a cooperação entre os 

atores, o que colabora para o nascimento das formas alternativas de produção 

baseadas em Economia Solidária (MULGAN et al, 2007; ROLLIN & VICENT, 2007; 

JAMES et al., 2008). 

São grandes os desafios que ameaçam a própria existência do homem do 

campo e solicitam com urgência soluções e atitudes sociais, criativas e inovadoras. 

Diante disso, essa dissertação direciona-se para a TS por acreditar que ela pode 

contribuir significativamente para as mudanças necessárias no modelo de 

desenvolvimento científico e tecnológico da zona rural do município de Lorena. 

Compreende-se que a TS tem o papel de se destacar pela produção de 

conhecimento direcionada a atender as necessidades da população e, com isso, 

melhorar suas condições de vida e gerar inclusão social. Um caminho que precisa 

ser percorrido junto aos grupos e comunidades de base local, permitindo a 

identificação de demandas que representam oportunidades concretas de 

desenvolvimento tecnológico e transformação social. Muitos desses bens e serviços 

buscados não tiveram força econômica suficiente para se constituir perante o 

mercado, sendo necessárias ações de fortalecimento e oportunidades de superação. 

Por esse viés, tem a atribuição de possibilitar o emprego de metodologias 

participativas com o objetivo de colaborar para reduzir as desigualdades, fortalecer a 

democracia, a justiça social e as relações éticas na comunidade. 

Participação, educação, inovação e sustentabilidade ambiental, social, 

econômica e cultural são os principais processos que constituem a Tecnologia 

Social. Essa não dissocia teoria e prática, pelo contrário, considera o contexto no 

qual os conhecimentos são aplicados, possibilitando que as constatações teóricas 
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sejam utilizadas em comunhão com a experiência da população, de forma que as 

pessoas colaborem ativamente para o desenvolvimento tecnológico e usufruam de 

seus benefícios. Permite o desenvolvimento de todas as fases da cadeia do 

conhecimento (produção, aplicação, avaliação, aprimoramento, distribuição dos 

resultados, gestão, disseminação) e diz respeito a todos os agentes e parceiros 

envolvidos, sejam pessoas ou instituições. 

É pertinente avaliar, por exemplo, a capacidade de uma tecnologia de responder 

aos problemas que se propôs solucionar e seu impacto de mudança, ou seja, sua 

eficiência e eficácia. Considera-se a integração de diferentes fatores, não 

exclusivamente os dados econômicos. É necessário considerar os resultados 

quantitativos e qualitativos, incluindo os avanços na promoção da cidadania, 

educação, integração dos saberes locais e técnico-científicos, autonomia das 

pessoas e comunidades beneficiadas para utilizar, gerir e aprimorar a tecnologia, 

acessibilidade, criação de espaços de decisão coletiva, entre outros aspectos, já 

sistematizados em indicadores. Esses fatores repercutem uns nos outros por 

constituírem uma realidade interligada e dinâmica. Assim, entende-se que os 

processos de participação e de aprendizagem caminham juntos e que estes, por sua 

vez, ampliam a capacidade de inovação. 

Importante ressaltar que, a existência de uma cultura científica, tecnológica e de 

inovação adequada ao padrão de desenvolvimento aqui sugerido, ao abordar a 

educação como eixo padrão de construção e crescimento social proposto, onde 

requer o compromisso mais efetivo com a educação básica de qualidade e o 

fomento a novos modelos educativos que valorizem as identidades e os saberes 

locais. Possam originar verdadeiras comunidades de aprendizagem em que cada 

pessoa seja a um só tempo educando e educador. 

É necessário considerarmos o momento em que se deve voltar a atenção da 

comunidade para a conscientização sobre o seu papel na melhoria das condições da 

vida no campo, assim concentrar forças para implantar propostas alternativas para 

uma reorientação do modelo atual. Uma proposta é o fomento a grupos de 

discussão e de trabalho entre os fazedores de política, a comunidade de pesquisa e 

os segmentos da sociedade civil que buscam novas lógicas de implantação de seus 

programas (Serafim, 2008). 



35  

Com a evolução dos trabalhos no campo e a implementação da TS surge uma 

ampla diversidade de práticas, na perspectiva do desenvolvimento local e regional, 

permitindo um avanço conceitual e de sistematização que deve ser considerado. 

 
 

 
2.1. Pesquisa e produção do conhecimento em Design e Inovação 

 

 
Conforme apresentado na Introdução, o trabalho aqui proposto fundamenta- 

se no conceito de pesquisa-ação em Design e Inovação, podendo ser definida como 

ferramenta de busca de soluções diretas para os problemas sociais, os quais muitas 

das vezes são multiplicados, e associados a problemas de outra natureza, o que 

origina os que assolam a nossa sociedade em seu cotidiano. Problemas esses que 

são oriundos da corrupção política, exclusão social, má qualidade na educação 

pública, violência, falta de atendimento básico, de saúde, de saneamento básico, 

entre outras. 

Segundo Bava (2004), vivemos em uma era controlada pelo capital financeiro, 

estando o poder concentrado nas grandes empresas e instituições. Essas impõem a 

lógica de mercado como lógica de organização da sociedade, criando um ambiente 

extremamente competitivo e individualista, enfraquecendo a sociedade e criando 

problemas como o desemprego, as desigualdades, a pobreza, a miséria, a 

desnutrição, a marginalização e a violência. Tudo isso leva o indivíduo a 

experimentar a desigualdade social, passando a ficar ainda mais distante de sua 

realidade o acesso à educação, à saúde, à moradia de qualidade, ao lazer, ao 

transporte, às férias e outros bens e serviços sociais. 

Tratando-se de desigualdade social, o tema nos leva a refletir sobre as 

populações que vivem ainda mais distante dos centros urbanos, ou seja, a 

população rural. Se nas cidades a desigualdade apresenta consequências graves, 

imaginemos como a falta de recursos e investimentos no campo agravam o êxodo 

rural. A manutenção da vida nessas áreas depende de ações que pautadas em 

tecnologias sociais abranjam as necessidades básicas dos moradores. 
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O principal mecanismo de interesse do Design enquanto pesquisa é 

justamente ser capaz de provocar as mudanças necessárias no contexto de 

trabalho, assim já tratava Victor Papanek, em sua obra em 2005: 

 

Dentro do mundo do design social, design, às vezes, é definido como um processo 
de design que contribui para melhorar o bem-estar humano e dos meios de 
subsistência. Na agenda social, o design usa, entre outras inspirações, a ideia de 
que designers e profissionais de criação têm uma responsabilidade e são capazes 
de provocar mudanças reais no mundo, por meio de um bom design. (PAPANEK, 
2005). 

 
 

É importante frisar que na pesquisa em Design e Inovação tem-se como foco 

central as dimensões sociais, isto é, a relação entre sujeito, objeto e ambiente, e 

suas aplicações na sociedade, incluindo os aspectos tecnológicos e sustentáveis. 

Segundo essa noção, o design tem o desafio de, justamente, replicar as tecnologias 

existentes para que chegue também no meio rural e ao homem do campo. 

É notório desde a revolução industrial a migração do homem do campo para a 

cidade em busca de oportunidades de trabalho e de qualidade de vida. Entretanto, a 

história e a contemporaneidade nos mostram uma realidade distinta, com evidências 

de prejuízo tanto nas zonas rurais quanto nas urbanas. Essa busca de melhor 

qualidade de vida fora de seu ambiente de origem gera, de um lado, a 

superpopulação das zonas urbanas, consequentemente, o desemprego, ocasionado 

por diversos fatores, como a falta de qualificação e conhecimento básico para 

ocupar uma função no mercado automatizado. De outro, perde-se também um 

grande potencial de produção nas áreas rurais, visto que a experiência e 

qualificação adquiridas desde a infância no meio rural são desperdiçadas em outras 

ocupações profissionais. 

A Tecnologia Social caminha ao encontro da convicção de reversão desse 

quadro, buscando a sustentabilidade, o bem-estar e a construção de um novo 

contexto de justiça social. 

Estando relativamente disseminada em várias áreas, a TS tem sido 

empregada na busca de soluções para saúde, a educação e o meio ambiente, assim 

como para a agricultura e o homem do campo. Neste contexto, a TS tem dimensão 

local, sendo direcionada às pessoas, às famílias, às cooperativas, às associações e 

às comunidades religiosas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Responsabilidade_social
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Segundo o Instituto de Tecnologia Social, Brasil (2009), o conceito de 

tecnologia social é um “conjunto de técnicas e metodologias transformadoras, 

desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, 

que representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida.” A 

Tecnologia Social requer sustentabilidade socioambiental e econômica, 

transformação social, relevância social, inovação, organização e sistematização dos 

conhecimentos e outras características. Isso demonstra que a TS não apresenta 

somente finalidade social, mas a possibilidade do desenvolvimento de metodologias 

científicas em conjunto com a sociedade para a solução de problemas elementares. 

De acordo com Kliass (2012), existem diversos exemplos de como se obter 

resultados positivos por meio do uso das tecnologias sociais, como a utilização da 

TS como política pública ou política de Estado, gerando um maior respeito às 

políticas regionais que engrandecem as raízes sociais e culturais. Esse tipo de 

relação pretende assegurar um nível melhor de articulação com a sociedade, 

gerando melhores resultados e estimulando o associativismo e o cooperativismo. 
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Capítulo 3: Metodologia 
 

A pesquisa etnográfica se configura como um processo guiado pelo senso 

questionador do pesquisador. Assim, a utilização de técnicas e procedimentos 

etnográficos, não segue padrões rígidos ou pré-determinados, mas sim, o senso que 

o etnógrafo desenvolve a partir do trabalho de campo no contexto social da 

pesquisa. Estas técnicas, muitas vezes, têm que ser formuladas ou criadas para 

atenderem à realidade do trabalho de campo. Nesta perspectiva, o processo de 

pesquisa será determinado explícita ou implicitamente pelas questões propostas 

pelo pesquisador. 

A preocupação preponderante dessa abordagem de pesquisa é obter uma 

descrição densa, a mais completa possível, sobre o que um grupo particular de 

pessoas faz e o significado das perspectivas imediatas que eles têm do que eles 

fazem; esta descrição é sempre escrita com a comparação etnológica em mente. O 

objeto da etnografia é então esse conjunto de significantes em termos dos quais os 

eventos, fatos, ações, e contextos, são produzidos, percebidos e interpretados, e 

sem os quais não existem como categorial cultural. Esses conjuntos de significantes 

nos apresentam como estruturas inter-relacionadas, em múltiplos níveis (Ogbu, 

1981) de interpretação. 

A pesquisa que se desenvolve nesta dissertação apresenta e traduz a prática 

da observação, da descrição e da análise das dinâmicas interativas e comunicativas 

das comunidades rurais de Lorena. Ao se avaliar essas dinâmicas sociais, pode-se 

propor programas e projetos, visando a recomendação de soluções para os 

problemas e impasses identificados, levando-se em conta as evidências da 

observação e da descrição, elementos cruciais da atividade etnográfica. Dos 

encontros e relacionamentos com a comunidade através de entrevistas e 

observações extraiu-se a compreensão e explicação das experiências vividas nesse 

contexto investigado, que traduzem, em medida geral, o mundo da vida, do trabalho, 

do entretenimento no cotidiano dessas comunidades, compilando-se as evidências 

necessárias para compreender os contextos destes relacionamentos, a partir das 

análises das dinâmicas que marcam esses encontros. 

Na pesquisa que aqui se desenvolve a especificidade das ações, as 

perspectivas e significado dos atores sociais são consideradas para propor as 
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soluções compiladas no produto final que se desenvolveu, a cartilha de soluções 

para comunidade. 

3.1. Descrição da pesquisa 
 

A justificativa para a seleção da unidade de análise baseia-se em critérios 

definidos a partir da realidade atual, sendo influenciada pela percepção de que as 

ações de melhoria social concentram-se em localidades dos centros urbanos, sendo 

cada vez mais esquecido o morador da zona rural. Em vista disso, este trabalho tem 

motivação na possibilidade de utilizar da TS para suprir as lacunas existentes na 

zona rural estudada. 

Realizou-se uma análise na estrutura das áreas pesquisadas, sendo 

perceptível a imediata necessidade de introdução de uma ferramenta que possa 

auxiliar as famílias da zona rural na busca de meios de geração de renda, evitando a 

continuidade do êxodo rural. Assim, foi escolhido o município de Lorena, cidade 

localizada no interior do Estado de São Paulo, conforme apresentado a seguir: 

Figura 01 Espaço territorial do município de Lorena 
 

Fonte: google 2017 

Segundo o IBGE (2010), o município de Lorena possui cerca de 86.764 

habitantes e ocupa uma extensão territorial de 414,160km2. Após a Fundação de 

São Paulo, em 1554, a cobiça do ouro e a aventura lançaram audaciosos homens 

pelos sertões paulistas. No Vale do Paraíba, quase todas as cidades existentes 

sugiram como necessidade de apoio às expedições. Com Lorena, também foi assim. 
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Ela nasceu em função da travessia do Rio Paraíba, feita pelos Bandeirantes e 

Viajantes que demandavam às Minas Gerais à procura de ouro – era o famoso 

“Porto de Guaypacaré”. Localizada na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, 

entre os principais centros comerciais do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte. Está localizado próximo a quatro dos nove principais portos do país, que 

são os portos de Santos, Sepetiba, Rio de Janeiro e São Sebastião, o que oferece 

condições ideais para o acesso e circulação de produtos para o mercado. Rodeada 

de montanhas e próxima ao litoral, Lorena tem clima privilegiado e ótimas opções de 

lazer. Com potencial humano jovem, dinâmico, Lorena desponta como uma das 

cidades mais promissoras do Vale do Paraíba. Responsável pelo desenvolvimento 

da pesquisa sobre a tecnologia do Pro–álcool na década de 70 -, o município tornou- 

se destaque em inovação, contando hoje com importantes laboratórios nas 

instituições públicas e privadas de ensino superior. A cidade também se destaca no 

Vale do Paraíba com a maior concentração de mestres e doutores por habitantes, o 

que faz de Lorena um verdadeiro celeiro de pesquisa e inovação. 

A zona rural, por sua vez, em toda sua extensão fica responsável de fazer 

divisa com inúmeros municípios, podendo estar assim próxima de questões culturais 

e sociais de cada munícipio. Lorena com suas fazendas e sítios faz divisa com as 

seguintes cidades: 

Figura 02 Placa do local da divisa ente Lorena e Canas 
 

 
Fonte: O autor 2017 
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A cidade vizinha de Canas faz divisa com bairros urbanos e rurais do município 

de Lorena. Por parte de Lorena os bairros do Vassoral e Salamanco fazem divisa de 

município com o bairro do Canta Galo, pertencente ao município de Canas. 

Última cidade emancipada das terras de Lorena, Canas e Lorena, juntas no 

passado, foram relevantes para o setor do agronegócio no plantio de arroz. 

Atualmente Canas tem a população de 4.852 habitantes e por fazer divisa com o 

perímetro urbano e rural é de extrema importância na economia do município de 

Lorena. 

 
Figura 03 Placa do local da divisa ente Lorena e Cachoeira Paulista 

 

 
Fonte: O autor 2017 

A cidade de Cachoeira Paulista faz divisa com Lorena apenas nos bairros 

rurais, sendo que os bairros do Rodeio e Sertão Velho fazem divisa do município 

com o bairro de São Miguel, pertencente ao município de Cachoeira Paulista. 

O bairro de São Miguel é conhecido por sua importância e possui um cemitério 

rural que atende também a população da cidade Lorena. Além disso, possui no 

centro de sua vila um tradicional armazém que atende toda a região de Lorena com 

insumos e suprimentos para o agronegócio, tornando este vizinho um importante 

parceiro para o município. 

Atualmente a cidade de Cachoeira Paulista tem a população de 32.294 

habitantes. 
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Figura 04 Placa do local da divisa ente Lorena e Silveiras 
 

 
Fonte: O autor 2017 

 

 
A cidade de Silveiras faz divisa com Lorena somente nos bairros rurais, sendo 

por parte de Lorena os bairros das Pedras e Paraitinga (lado de Lorena) divisa de 

município com o bairro de Paraitinga (lado Silveiras), pertencente ao município de 

Silveiras. 

O bairro de Paraitinga fica localizado as margens do extenso rio Paraitinga. 

Este rio é utilizado para demarcar a divisa entre os municípios, ficando de um lado 

Paraitinga Lorena e outro lado Paraitinga Silveiras. Por se tratar de um importante 

rio, ao seu redor foram formadas fazenda e sítios, todos eles privilegiados com a 

água em abundância, o que permite o cultivo de ricas lavouras e o fortalecimento da 

criação do gado. Silveira possui uma importante fábrica de pequeno porte de 

laticínios, onde parte da produção de leite de Lorena, atualmente, tem ali seu 

destino, sendo transformado em diversos produtos, entre ele o saboroso queijo 

mussarela conhecido em toda a região. 

Atualmente a cidade de Silveiras tem a população de 5.792 habitantes. 
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Figura 05 Placa do local da divisa ente Lorena e Cunha 

 
Fonte: O autor 2017 

 

 

A cidade de Cunha faz divisa com Lorena pelos bairros rurais, sendo os bairros 

do Paraitinga (lado Lorena), Coxo e Taboão, pertencentes à Lorena, divisa de 

município com o bairro de Paraitinga (lado Cunha) e o bairro da Rocinha pertencente 

ao município de Cunha. Cunha é hoje considerado o maior município do estado de 

São Paulo em extensão. Possui um setor agrônomo rico e fortalecido, grandes 

propriedades cultivadoras de bovinos, leite e plantio de milho e feijão. Cunha é uma 

vizinha importante nos negócios de gado e suprimentos. Também explora bastante o 

turismo rural com suas inúmeras pousadas e hotéis já conhecidos nacionalmente e 

internacionalmente. A cidade passa a ser, com a recuperação das estradas, uma 

rota de acesso fácil para o litoral chegando em cidades como Paraty – RJ e Ubatuba 

– SP. Atualmente a cidade de Cunha tem a população de 22.086 habitantes. 
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Figura 06 Placa do local da divisa ente Lorena e Guaratinguetá 

 
Fonte: O autor 2017 

 

 

A cidade de Guaratinguetá faz divisa com Lorena em grande extensão do 

território, abrangendo bairros rurais e também diversos bairros urbana. Na parte  

rural de Lorena os bairros do Taboão, Pinhal Velho e Jararaca fazem divisa de 

município com o bairro da Rocinha, pertencente ao município de Guaratinguetá. 

Sendo os centros urbanos de ambos os municípios próximos, Guaratinguetá 

passa a ser cidade de grande influência na cidade Lorena. Inúmeras pessoas 

moram em Lorena e trabalham em Guaratinguetá, assim como em situação oposta, 

diariamente muitos de Guaratinguetá vêm até a cidade de Lorena garantir sua 

renda. 

Com um setor do agronegócio bem estabelecido, Guaratinguetá atualmente 

absorve por meio de sua cooperativa de laticínios a maior parte do leite produzido 

em Lorena. 

Também promove as mais importantes feiras e eventos do agronegócio onde 

Lorena participa e gera grandes recursos com estes eventos. 

Atualmente a cidade de Guaratinguetá tem a população de 106.762 habitantes. 
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Figura 07 Placa do local da divisa ente Lorena e Piquete 
 

Fonte: O autor 2017 

 

 

A cidade de Piquete faz divisa somente nos bairros rurais, sendo o bairro do 

Barreiro o principal divisor entre as cidades. 

Piquete tem a tradição no turismo rural por estar dentro de suas mediações o 

pico dos Marins, local conhecido nacional e mundialmente para a prática de 

escaladas e também caminhadas de difícil nível. Piquete também possui fazendas 

históricas que atualmente transformadas em hotéis e pousadas fazendas geram 

economia para cidade. 

Piquete tem a população de 14.123 habitantes. 

A cidade de Lorena em sua Extensão rural 

A cidade de Lorena apresenta uma grande extensão rural onde famílias 

formam vilas e bairros sempre ao redor das igrejas, originando as comunidades. 

Depois de conhecer ao redor de todo este território por meio dos limites do 

município, é importante conhecer o que de melhor tem em seu interior, momento de 

conhecer cada bairro e suas características, saber o que é cultura e vocação de 

cada comunidade. 

As figuras 08 e 09 apresentam os dois principais bairros, considerados as duas 

principais comunidades rurais do município de Lorena: 
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Figura 08 Bairro Pinhal Novo 
 

Fonte: Imagens©2017CNES/Airbus, Dados domapa©2017Google20m 

 
 

O bairro da Figura 08, denominado Pinhal Novo, apresenta no centro de suas 

mediações a igreja de São Benedito, sede do conselho vicentino, além dos 

seguintes estabelecimentos: Escola de Ensino Municipal, Unidade Básica de Saúde 

e garagem Municipal para equipamentos e maquinários da prefeitura municipal. 

Neste bairro está localizada uma importante fazenda de criação de gado para o 

abate e um sítio onde foi feito um grande investimento para plantação de azeitonas e 

cultivo de azeite de oliva, setores estes que movimentam a economia local gerando 

os principais empregos do bairro. 

Há também pequenos e médios produtores que investem na produção de leite 

e de gado para o abate, meios de gerar renda para suas famílias. 

É possível observar que o bairro conta apenas com uma grande fazenda para a 

geração dos melhores empregos e o setor de cultivo de azeitonas tem seu período 

sazonal, não sendo fonte de emprego durante o ano todo. 

Com isso, a população durante um bom período fica sem ocupação. 
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Figura 09 Bairro do Sertão Velho 
 

Fonte: Imagens©2017CNES/Airbus. Dados do mapa©2017Google20m 

 

O bairro do Sertão Velho, apresentado na figura 09, tem como referência a 

igreja de Sant’Ana e possui os seguintes estabelecimentos públicos: Escola de 

Ensino Municipal e Unidade Básica de Saúde onde funciona também o centro de 

agendamento logístico de encaminhamento de pacientes para tratamento de saúde, 

sendo atendida ali toda população da extensão rural do trecho alto da serra. No 

bairro é possível encontrar as mais antigas e tradicionais fazendas, sítios e 

pequenos produtores que movimentam a região com a produção de leite, o que gera 

no bairro os poucos empregos existentes. Entretanto, tratando-se de fazendas 

familiares a distribuição da atividade acaba entre a família. Tem ao seu lado os 

bairros do Poço fundo e Benvina, estes já foram mais fortes e oponentes na 

produção tanto de leite quanto de criação de gado. 

Não diferente de outros bairros menores, como o Cerro alto, que no passado já 

foi um dos bairros com as mais importantes fazendas produtoras de leite do 

município, hoje deu lugar a uma imensa e horizontal plantação de eucalipto da 

região. Assim fechando em 90% as fazendas de leite para apenas o cultivo da 

madeira. Foi o maior índice de êxodo rural do município, onde as famílias já não 

tinham mais onde ter seu emprego uma vez que o plantio é totalmente mecanizado. 

Nos bairros coirmãos, denominados Serrinha e Pinhalzinhos, sítios e fazendas 

que no passado só produziam leite buscaram na hortaliça uma saída para a geração 

de renda. Atualmente, os produtores ao escoar sua plantação para Lorena e 

municípios vizinhos dentro de suas limitações se esforçam para a geração do maior 

número possível de vagas de emprego e prestação de serviço neste setor. Os 
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bairros também contam com pequenas propriedades de lazer e descanso 

movimentando a região. Ficando também de forma bem tímida algumas 

propriedades no cultivo de leite e a criação de gado para o abate. 

No bairro vizinho do Rodeio as fazendas e sítios ainda de forma tradicional 

buscam na produção de leite e na criação de gado desenvolver a economia local. 

Ficando na divisa de Cachoeira Paulista, movimenta sua economia entre as duas 

cidades. Ficando ao lado do bairro da Raseira, onde há em sua totalidade uma 

diversidade de sítios e pequenas propriedades, onde pessoas que durante a 

semana ganham suas vidas no meio urbano, no fim de semana usufruem da 

natureza e do meio rural. Ficando para esta região pequenas criações de gado e 

cultivo de pequenas plantações para consumo próprio. 

Outro bairro antigo é o das Pedras, formado por sítios e fazendas que 

movimentam a região com a produção de leite, fonte que gera no bairro os poucos 

empregos existentes, sendo que tratando-se de propriedades familiares, acabam 

entre a família a distribuição da atividade. 

Ao lado, encontramos o bairro do Paraitinga, bairro este que faz divisa com os 

municípios de Silveira e Cunha. Bairro este que faz margem do rio Paraitinga, assim 

oferecendo aos sitiantes e fazendeiros uma fonte rica de recursos naturais. A região 

é tomada de famílias e que entre si trabalham na produção de leite e criação de 

gado. O bairro tem localizado em seu meio a comunidade de São Bom Jesus, local 

de encontro e muita oração. 

Mais adiante encontramos o bairro do Tabuão. Extenso em seu território possui 

sítios, fazendas e chácaras. Sua produção é vasta, dividindo-se entre leite, 

plantações e criação de ovelhas para extração de pele e comércio de carne. No 

interior do bairro se encontra a comunidade evangélica Assembleia de Deus, local 

de muita oração e encontro de seus fiéis. 

Tabuão faz também divisa com o bairro do Coxo em Cunha, onde está 

localizada a comunidade de Santa Luzia. No Coxo se encontra pequenas 

propriedades e sítios todos voltados para a produção de leite. O bairro não foge da 

realidade geral de falta de oportunidade para os jovens e moradores antigos do 

bairro. 

Próximo dali encontramos, já fazendo divisa com Guaratinguetá, o tradicional 

bairro do Pinhal Velho, este conhecido por suas importantes fazendas históricas do 
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tempo dos escravos. Ali concentra-se a criação de cavalos, grandes produtores de 

leite, importantes criadores de diversas raças de bovinos para o abate e fazenda de 

extração de madeira e carvão. Importante avaliar que com a automatização as 

grandes fazendas foram diminuindo o número de contratações, fazendo com que a 

região presenciasse a diminuição dos bons empregos de carteira assinada. Pinhal 

Velho também possui pequenos sítios e propriedades, onde a população de forma 

familiar atua na geração de renda. No bairro se encontra a igreja de Santo Antônio, 

onde há os momentos de orações e encontros da comunidade. 

Descendo a serra nos deparamos, além de uma vista linda, com uma imagem 

panorâmica da cidade de Lorena. Nos bairros do Pedroso e Corgo do Rosário nota- 

se que ambos são formados por grandes e automatizadas fazendas na produção de 

leite e criação de gado fortalecido pelo que há de mais atual oferecido pela genética. 

Tratando-se de bairros próximos a área urbana, é possível encontrar também sítios 

para o lazer de fim de semana e uma concentração de Haras para criação de 

cavalos. Pedroso conta com uma das mais antigas igrejas rurais, a de São José. A 

população do bairro, não diferente dos outros bairros que apresentando, vem 

diminuindo por conta da automatização das grandes fazendas. 

Antes de chegar ao centro urbano, é possível por meio de uma bifurcação ter 

acesso a um bairro já populoso e com características da zona urbana, o bairro de 

Santa Lucrécia. Grande em extensão, também possui fazendas produtoras de leite e 

gado para o abate, além disso, apresenta grande número de sítios para o lazer de 

fim de semana. Assim, ficando a vila composta de escola de educação infantil, 

quadra e unidade de saúde, uma comunidade com mais recursos, incluindo o 

acesso de internet e do telefone. 

Ali fica a tradicional igreja de Santa Lucrécia e também a comunidade de 

recuperação Casa de Bethânia. Ali, os que não atuam nas poucas vagas oferecidas 

nas fazendas e sítios vão para o centro urbano buscar oportunidades de trabalho e 

permanecem morando na comunidade. 

Dali é possível também ter acesso ao bairro que faz divisa com Guaratinguetá, 

chamado de Jararaca. Bairro este composto por diversas fazendas e sítios, 

pautados na produção do leite e criação de gado. A região, mesmo perto do centro 

urbano, também sofre com a geração de renda no meio rural. 
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Passando pelo centro urbano temos o outro lado da cidade que faz divisa com 

Guaratinguetá, Piquete, Cachoeira Paulista e Canas, outra importante região. 

Fazendo divisa com Guaratinguetá temos o bairro do Porto do Meira, onde se 

encontram grandes fazendas produtoras de leite e de cultivo de arroz que 

apresentam também a automatização como o fator para a não contratação como 

antigamente. 

Próximas ao bairro nomeado em homenagem ao saudoso lorenense 

Cornelinho encontram-se as históricas fazendas que deram origem a cidade de 

Lorena e fazem parte da antiga história da cidade. Fazendas que persistem na 

cultura do leite e também têm sido tomadas por sítios e chácaras por estarem 

próximas do centro urbano. 

Divisando o município com Piquete encontramos o bairro do Barreiro. Onde 

tem antigas e históricas fazendas, que outrora fortes na produção de café e, 

atualmente, se tornaram fazendas produtoras de leite. Algumas propriedades 

também passaram a buscar sua renda em locação para grandes produtores de 

eucalipto. 

Na divisa com Cachoeira Paulista temos o bairro do Campinho, formado por 

chácaras e sítios que apresentam características de bairro urbano, mesmo estando 

na zona rural. O bairro do Campinho, fracionado das fazendas de leite, tem aberto 

espaço para o desenvolvimento de pequenos sítios e muitos deles geram a 

economia em espaços para eventos e festas. Além disso, na área fica localizada 

uma igreja de São José, onde reunem as famílias da comunidade. 

Por fim, na região do horto florestal localiza-se o bairro da Vargem que faz 

divisa com a cidade de Canas, bairro este em que a maior parte de suas terras é de 

propriedade dos governos federal e estadual. Nessas áreas os lorenenses não 

possuem total autonomia nas terras. Também formado por pequenos sitiantes, 

nesse bairro a criação de gado e pequenos produtores de leite sustentam a 

economia. 

Baseados nestas realidades foram utilizadas as seguintes técnicas de coleta  

de dados: observação participante, análise documental, entrevistas, reuniões, coleta 

de dados e tabulação dos resultados obtidos. 
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3.1.1. Planejamento da pesquisa 

 
A fase de planejamento da pesquisa-ação envolve importantes etapas: a 

definição da estrutura conceitual-teórica, a seleção dos bairros rurais para análise, a 

definição dos interessados e a delimitação do contexto e do propósito da pesquisa. 

Dependendo de como se inicia a pesquisa-ação, essas etapas podem ser 

conduzidas em ordens diferentes. Segundo Mello et al. (2012), existem duas formas 

de se iniciar uma pesquisa-ação: por meio da identificação de problemas teóricos e 

posterior busca de unidades de análises para resolvê-los. Outra forma é o 

pesquisador definir um problema e participar da execução das propostas para sua 

solução com o emprego das técnicas desse tipo de pesquisa e de contribuições com 

a literatura existente. 

 
 

 
3.2.2. Definir a aplicação 

 
A etapa de desenvolvimento prático desta pesquisa foi definida com base no 

conceito de pesquisa-ação e nos objetivos principais desse estudo. Toda a proposta 

foi avaliada pelo Comitê de Ética, estando de acordo com as exigências de uma 

pesquisa que envolve seres humanos. 

Os sujeitos participantes deste estudo foram apresentados aos objetivos gerais 

da pesquisa, sendo orientados a preencherem o questionário com informações 

verídicas e individualmente. 

A implementação de uma cartilha com base nos princípios da Tecnologia 

Social é um grande desafio, uma vez que a organização das ideias e soluções de 

maneira a abranger formas sustentáveis e de fácil implantação para a geração de 

renda e melhoria da qualidade de vida do produtor rural devem envolver as 

necessidades e características do público-alvo, trabalhando diretamente com suas 

expectativas e motivações. Nessa concepção, a coleta de dados tem o intuito de 

gerar conhecimentos sobre as comunidades pesquisadas, de modo que a confecção 

da cartilha seja estruturada com base nas reais necessidades do morador da zona 

rural. 
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Por intermédio da pesquisa-ação a construção de uma base de informações e 

referências torna-se caminho para o desenvolvimento e aplicação dos princípios da 

Tecnologia Social no produto final desta pesquisa, uma abordagem teórico-prática 

norteado pelas experiências já vivenciadas na pesquisa de campo. 

 
 

 
3.2. Procedimentos de análise dos dados 

 
A coleta de dados deste estudo, em um primeiro momento, centrou-se em 

uma pesquisa primária das regiões envolvidas no projeto, pautando-se no conceito 

da TS com intuito de melhorar a realidade da comunidade investigada e dos 

indivíduos pertencentes a ela. Em seguida, a análise de dados foi realizada com 

base nos dados coletados por meio de um questionário, o que permitiu identificar de 

forma real as necessidades e anseios dos moradores. 

Por meio da pesquisa desenvolvida foi possível avançar com as ações da 

cartilha de ideias e soluções para geração de renda para a zona rural do município. 

 
 

 
Capítulo 4: Apresentação da Análise e Discussão dos resultados 

 
Neste capítulo são apresentados e interpretados os resultados obtidos em 

cada uma das questões de pesquisa que norteiam o trabalho. Busca-se nele 

conhecer as histórias das pessoas pesquisadas, saber na íntegra as suas principais 

necessidades e o que as motiva efetivamente a querer mudar, sejam elas jovens ou 

adultas. 

Observa-se que o perfil etário dos moradores entrevistados e pesquisados é 

em sua maioria de 15 a 29 anos, havendo alguns com idade acima de 30 anos. 

Esses resultados fundamentam a pesquisa, tendo em vista poder encontrar os 

jovens que habitam a região rural estudada. Os jovens presentes nestas 

comunidades propiciam a revitalização e a renovação do ambiente local, gerando 

mais possibilidades de melhoria do desenvolvimento do trabalho local, com 

resultados positivos no que tange a qualificação profissional. 
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Sendo a entrevista e a pesquisa ação base para essa aproximação com a 

realidade rural ao apresentar a importância de se observar e conhecer a realidade 

do ambiente investigado, a formulação das perguntas do questionário (ANEXO 1) 

desta pesquisa objetivou entender as necessidades, barreiras e restrições dos 

membros das comunidades rurais da cidade Lorena. 

Esta apresentação e análise se darão com base nas perguntas feitas aos 

participantes da pesquisa e a interpretação será feita considerando cada pergunta 

da pesquisa e da entrevista em separado. 

Pautado na entrevista buscando conhecer mais esta realidade da comunidade 

investigada, na entrevista se obteve os seguintes resultados quando perguntado a 

seguinte questão: 

Qual o principal motivo da saída da zona rural? 
 

As respostas foram as seguintes: “Eu vejo duas coisa, estudo e emprego. O 

trabalho na zona rural além de difícil ainda ganha pouco. Então esses são os dois 

motivos.” (SIC) 

Para outro entrevistado “Acho que o motivo da saída da zona rural é a falta de 

oportunidade de trabalho, parte de leite que o pessoal trabalha aqui na zona rural 

esta muito difícil. E também a escolaridade, eles terminam o ensino médio e não tem 

mais o que fazer. Ou vão embora ou ficam sem estudar, a maior parte deles optam 

por ir embora para estudar”. 

Considerando-se a apresentação das motivações para o êxodo rural, 

procurou-se entender o que os moradores consideram como pontos primordiais para 

a permanência no campo. 

Quando questionados sobre “o que deve ser oferecido para a permanência do 

morador na zona rural?” obteve-se como resposta: 

“Acho que deve ter mais oportunidade, acho que deveria ter mais formação 

naquilo que eles fazem aqui na zona rural, que é a pecuária leiteira, plantio, acho 

que tem que ter um investimento maior neste sentido. Que eles passam trabalhar 

com mais tecnologia, porque eles ficam trabalhando aqui sem nenhuma tecnologia. 

Vamos dizer assim do modo bem antigo, eles não conseguem produzir e nem ter 

condições financeiras para permanecer aqui. Acho que o investimento poderia ser 
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mais neste sentido. Mais tecnologia e mais oportunidade para que eles possam 

permanecer aqui”. 

Outra resposta foi: “O estudo que de condições de conseguir o que se 

precisa. E um jeito de ter uma renda que de para manter”. 

Pautado na pesquisa na busca de conhecer a realidade, se obteve os 

seguintes resultados, quando oferecemos as seguintes questões: 

Observa-se na pesquisa, avaliando a predominância de gênero na zona rural, 

que dos 25 entrevistados, 16 são do sexo feminino e 9 são do sexo masculino. 

Esses resultados demonstram a expressividade das mulheres na realidade das 

áreas rurais, uma nova perspectiva sobre o público que esta pesquisa pretende 

atingir. Informação importante principalmente quando tratamos da implantação de 

novas tecnologias voltadas para a agricultura familiar e tecnologias semelhantes. A 

TS poderá oferecer por meio destes dados um universo de medidas e inovações 

sociais fornecendo a geração de renda para a representante feminina do lar. 

Quando avaliado o estado civil dos entrevistados, 24 são solteiros. Esse 

resultado, tendo em vista os dados apresentados, remete a noção de uma juventude 

consciente e com objetivo de melhoria da qualidade de vida. Tratando-se de 

indivíduos com idade de até 24 anos, a pesquisa revela um novo cenário em que a 

juventude tem uma participação ativa e apresenta planejamento de vida. Mostra  

uma grande perspectiva de planejamento e abre as portas para a TS fazer parte 

deste novo momento de desenvolvimento, fazendo parte da mudança desta 

realidade. 

Quando avaliamos dos entrevistados observando que possuem filhos, dos 25 

entrevistados, os 25 entrevistados não possui filhos. Esse resultado corrobora com 

os obtidos na figura anterior, visto que a amostragem demonstra planejamento de 

vida e foco em sua formação neste primeiro momento. Momento de aproximar desta 

faixa jovem da população a TS para auxiliar no início de carreira profissional dos 

mesmos. 

Ao investigar o número de pessoas que residem na mesma casa, dos 

entrevistados apenas 1 mora sozinho, 9 residem em famílias de até 3 pessoas e 15 

residem em lares que chegam a ter até 7 pessoas. Esses resultados apresenta 

importante indicador para a implantação da TS por meio da Cartilha na busca de 
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uma melhor qualidade de vida. Essa informação colabora para que possa ser 

implantada a agricultura familiar, onde se tem dentro das próprias residências os 

protagonistas para que o projeto possa avançar. 

Quando pergunta-se sobre a propriedade habitada, dos 25 entrevistados, 17 

residem em propriedades particulares, 4 vivem em residências do empregador e 4 

moram em residências alugadas ou arrendadas. Esses resultados asseguram a TS 

uma garantia de autonomia de espaço para qualquer projeto a ser implantado. A 

terra sendo de propriedade particular, conforme revela a maior parte dos 

entrevistados, proporciona e garante que a cartilha de sugestão terá espaço para 

sua implantação. 

Uma informação alarmante se avalia quando perguntado sobre a atuação no 

mercado de trabalho. Observa-se que dos 25 entrevistados, 18 estão na condição 

de desempregado e 7 praticam trabalho informal. Observa-se nesse resultado a 

motivação para a realização desta pesquisa, uma vez que se espera acabar com o 

êxodo rural por intermédio da melhoria da qualidade de vida dos moradores da zona 

rural. É perceptível a necessidade de implantação da TS para reverter esse quadro 

de desemprego. 

Quando a pergunta é qual o setor que gera renda na família, pode se 

observar que dos 25 entrevistados, 15 buscam suas rendas na pecuária leiteira, 4 na 

criação de bovinos, 2 têm a renda da família pautada no segmento de hortaliças, 2 

na agricultura, 5 famílias buscam suas rendas na prestação de serviços no setor 

público e 3 em outros segmentos. Esses resultados refletem uma situação cultural 

de dependência do setor leiteiro, mostrando que a implantação da TS junto à 

população rural pode oferecer novas alternativas para geração de rendas extras. O 

momento é propício para apresentar por meio da cartilha inovações e modelos de 

alternativas para a geração de renda. 

Outra questão foi: qual tipo de animal criado na propriedade para a geração 

de renda? Dos 25 entrevistados, 11 mantêm em sua propriedade a criação de 

bovinos, 10 mantêm a criação de aves, 6 não utilizam suas terras para a criação de 

animais e 3 já buscam outros animais para fortalecer a renda. Esses resultados nos 

apresentam um grande universo para a execução da TS, beneficiando desde quem 
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não cria animais até os que os criam, oferecendo possibilidade advindas com o uso 

de novas tecnologias. 

Em questão sobre o levantamento dos produtos cultivados e plantados para a 

geração de renda obteve-se com os 25 entrevistados que 11 propriedades 

entrevistadas não mantêm nenhuma área reservada para o plantio, 9 praticam o 

plantio de milho, 4 buscam fazer o plantio de feijão, 2 famílias plantam hortaliças, 

apenas 2 não possuem plantio em suas residências. Esses resultados mostram que 

a grande maioria dos pesquisados tem abertura para a agricultura familiar, 

apresentando um terreno fértil para a implantação da TS. 

Quando pesquisado sobre a renda atual, dos 25 entrevistados, 11 têm a 

renda familiar de até 1 salário mínimo, 10 dos entrevistados têm a renda entre 1 e 3 

salários, 2 têm a renda familiar entre 3 até 6 salários, 1 tem sua renda familiar entre 

6 e 9 salários, e 1 dos entrevistados possui renda superior a 12 salários mínimos. 

Esses resultados afirmam que a atividade de geração de renda precisa ser 

alavancada com soluções proposta por meio da TS. 

Outro índice que surpreende é o da escolaridade, dos 25 entrevistados, 20 

cursaram ou cursam o ensino médio, sendo que apenas 3 têm fundamental 

incompleto e 2 fundamental completo. Todos os moradores abordados têm ou 

tiveram acesso ao estudo no ensino fundamental e/ou no ensino médio mesmo no 

meio rural. Esse resultado da pesquisa mostra que a grande maioria da população 

está em busca de estudo, abertos e preparados para receber novas tecnologias. 

Quando a pergunta abordou os cursos oferecidos e os que buscaram fazer 

observou-se que dos 25 entrevistados, 8 tiveram a oportunidade de fazer curso de 

informática, 3 buscaram o artesanato, 2 tiveram a oportunidade de fazer outros 

cursos, sendo que apenas 1 participante respondeu ter feito um curso agrícola e 

também 1 o curso de criação de animais. Esses resultados nos apresentam que a 

TS terá um desafio grande de aproximar da comunidade rural cursos de qualificação 

e informações práticas de treinamentos voltados para a realidade rural, como 

criação de animais e inovações para o setor AGRO. Entretanto, o aproveitamento do 

potencial de outras áreas como o artesanato local também é importante no 

desenvolvimento e geração de renda, principalmente ao considerarmos o contexto 

da comunidade rural e os princípios da TS que norteiam este trabalho. 
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Em busca de conhecer mais a fundo sobre o êxodo rural questionou-se sobre 

os casos na família, pode-se observar que dos 25 entrevistados, 15 responderam 

sim e 10 que não para casos de êxodo rural na família. Esse resultado aponta e 

denota a urgência de aproximar a TS da comunidade, fazendo com que esse índice 

alto não cresça e possa diminuir nos próximos anos. 

Quando se perguntou em relação a comunidade oferecer algum motivo para a 

permanência do indivíduo na zona rural, o resultado mostra que dos 25 

entrevistados, 17 entendem que a comunidade rural não apresenta nada para 

motivar a permanência do homem no campo, já 8 dizem estar satisfeitos com os 

recursos oferecidos pela comunidade para a permanência no campo. Esse resultado 

apresenta mais uma vez o retrato da necessidade de levar para o meio rural da 

cidade pesquisada um amparo por meio da TS. Uma forma de motivar os que não 

estão satisfeitos com suas condições e de motivar a percepção dos demais sobre as 

possibilidades que a qualificação profissional e outras mudanças podem gerar em 

sua qualidade de vida, conscientizando-os sobre a importância do seu trabalho e do 

campo para o desenvolvimento da comunidade e do município de Lorena. 

Sobre os motivos que levam a acontecer o êxodo rural, dos 25 entrevistados, 

16 acreditam que a motivação para o êxodo rural é a falta de oportunidade de 

continuar os estudos, outros 15 acham que por falta de estrutura e serviços, 11 

entendem que o êxodo acontece por conta da falta de oportunidade para gerar 

renda, 3 acham que faltam melhores equipamento de saúde e para 2 dos 

entrevistados trata-se de outros motivos. Esses resultados nos levam a observar  

que a busca por conhecimento e geração de renda são os principais indicadores da 

necessidade de utilização da TS como solução para atender diretamente os anseios 

da comunidade. 

Quando perguntado sobre a perspectiva de vida em continuar na zona rural 

os resultados mostram que dos 25 entrevistados, 12 acreditam que a zona rural 

oferece uma boa perspectiva de vida, contra 10 que responderam não acreditar 

nisso, visto que para eles as condições do campo oferecem uma perspectiva de vida 

ruim. 2 acham que é ótima e apenas 1 se manifestou ser uma péssima perspectiva a 

vida rural. Esses resultados, observando os itens ótimo e bom, que superam a 

grande maioria, demonstram que o meio rural, mesmo com as dificuldades, permite 

que os moradores consigam visualizar a perspectiva de uma vida boa e de 
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qualidade. Isso pressupõe que o povo tem motivos de sobra para aceitar a inovação 

proposta neste trabalho, principalmente no perfil TS, pois se trata de um povo que 

busca melhoria, consequentemente, que está aberto para inovação. 

Buscando-se o questionamento dos moradores que desejam sair do meio 

rural, constata-se que dos 25 entrevistados, 14 não deixariam o meio rural se tivesse 

ali oportunidades de geração de renda. Já para 11 dos entrevistados a geração de 

renda não é o único fator decisivo para a permanência na zona rural. Esses 

resultados refletem a urgência de se avaliar as condições de trabalho e vida dos 

moradores, uma vez que o fator geração de renda é apresentado como motivador 

para evitar o êxodo rural por mais da metade dos entrevistados. Todavia, a 

percepção de que outras causas também podem gerar o problema em discussão, 

torna a aplicação dos princípios da TS ainda mais importantes, entendida a 

possibilidade de conhecer as motivações dos pesquisados, fortalecer a 

conscientização sobre o papel das comunidades rurais e sua importância para o 

município, gerando assim ações para evitar o êxodo rural. 

Questionados sobre quem acredita no crescimento do setor agro na sua 

comunidade dos 25 entrevistados, 21 acreditam no setor agro: São pessoas 

munidas de força de vontade e atitudes, ficando apenas 4 desacreditados do poder 

da inovação do setor. Esse resultado mostra que a comunidade acredita no 

crescimento e no potencial de desenvolvimento do setor. Por isso é possível 

visualizar a aproximação da TS como solução imediata, por meio da utilização de 

suas ferramentas para concretizar e efetivar ações para esse crescimento. 

A seguir são mostrados alguns motivos apresentados pelos participantes da 

pesquisa quando perguntados: “Qual o principal motivo que leva as pessoas a 

saírem do meio rural e procurar o meio urbano?” 

Avaliando as respostas, observou-se que o motivo que lidera é a busca por 

trabalho. Isso indica que estão à procura de uma fonte de renda, o que abre espaço 

para oportunidades de implantação da cartilha para que essa necessidade seja 

atendida. 

Outra alegação dos participantes é a necessidade de se procurar melhores 

atendimentos de saúde. Isso revela que é necessário ainda estudar novas políticas 

públicas que atendam este interesse. 
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Outros itens como transporte e condições de estradas, educação, qualidade 

de vida, melhora para a renda familiar, além de busca por ampliação das redes de 

amizade e lazer mostram que o homem do campo está preocupado com a sua 

qualidade de vida. 

 
Quadro 01: Motivos que levam ao êxodo rural 

 

Qual o principal motivo que leva as 

pessoas a saírem do meio rural e 

procurar o meio urbano 

Nas respostas avaliadas lidera o motivo, 
busca de trabalho, seguindo de melhor 
saúde, comunicação, transporte, 
educação, qualidade de vida, busca de 
renda, condições das estradas, busca de 
amigos e lazer. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

 

Visto as constatações anteriores, apresentam-se algumas das medidas que 

os moradores pesquisados consideram importantes para a superação ao êxodo 

rural, obtidas com a pergunta: “Quais os atrativos as comunidades rurais deveriam 

oferecer para que não aconteça a migração das pessoas para os centros urbanos?” 

Observou-se a priorização dos moradores por centros de qualificação 

profissionais e cooperativas. Isso indica que a TS pode propor também a longo 

prazo outros projetos além da cartilha para solucionar os problemas existente no 

meio rural. 

O oferecimento de internet de qualidade também faz parte das medidas que 

os moradores consideram importante para sua permanência no campo, reafirmando 

o papel que as tecnologias ocupam nos meios rurais, o que facilitaria ainda mais a 

implantação da TS e novas pesquisas 

 

 
Quadro 02: Atrativos que deveriam ser implantados para a superação do êxodo rural 

 

Quais os atrativos as comunidades 

rurais deveriam oferecer para que não 

aconteça a migração das pessoas para 

os centros urbanos? 

Oferecer internet de qualidade, escolas 
técnicas com diversos cursos entre eles 
os cursos agrícolas, centros de compras 
e cooperativas. 

(Fonte: Autor, 2017) 
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A discussão dos resultados é feita com base nos aspectos principais 

levantados nos resultados obtidos com a pesquisa. Após conhecermos a força e o 

poder transformador da TS, é momento de trazer resultados reais por meio de ideias 

e soluções para o produtor rural. 

Esta pesquisa aponta uma série de indicativos e caminhos trazendo 

informações consistentes que poderão auxiliar o morador da zona rural a 

permanecer no campo, gerar renda e fomentar o crescimento. 

Este estudo apresenta o crescimento do número de pessoas que já saíram 

em busca de novas oportunidades de trabalho e emprego com carteira assinada, 

realidade praticamente nula na zona rural atualmente. O anseio deste morador 

também é grande pela busca de formação educacional. 

O homem do campo pode produzir muito mais no seu local natural do que ao 

sair para o centro urbano, onde poderá permanecer sem ocupação profissional. 

Esse é o desafio da TS, oferecer nesse projeto uma cartilha que atenda a proposta 

de empoderamento futuro da comunidade rural, propondo a oferecer ideias e 

soluções para a melhoria de renda e qualidade de vida rural. 

 

 
4.1. Resultados apresentados 

 

A Elaboração da Cartilha baseada nas necessidades apresentadas na 

pesquisa é o principal resultado pautado na TS. Material que empodera por meio  

das informações e estratégias de melhoria do trabalho e geração de rendas o 

produtor rural da cidade de Lorena. Com essas informações e ações norteia-se a e 

oferece melhoria e a qualidade de vida no campo buscando diminuir o êxodo rural. 

A cartilha oferecerá ferramentas para a implantação de novas tecnologias, 

pois esses moradores que conhecemos por meio da pesquisa já experimentaram do 

sucesso caseiro de projetos que resultaram na insistência de sua permanência no 

campo. Este material tem a tarefa de empodera cada vez mais esse morador para 

garantir sua qualidade de vida no campo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A realização de um estudo voltado à superação dos altos índices de êxodo 

rural demonstra a necessidade de investimentos e ações com vista ao progresso 

das comunidades rurais do município de Lorena. A proposta de desenvolvimento de 

uma cartilha com informações e estratégias de melhoria do trabalho e geração de 

rendas teve como auxílio os princípios da Tecnologia Social, uma importante 

ferramenta para solucionar problemas sociais de forma eficiente e autônoma, o que 

oferece resultados positivos para os indivíduos estudados. 

O material, fruto da culminância deste trabalho, apresenta baixo custo para a 

execução das atividades propostas, oferecendo ideias ao produtor rural; alternativas 

para a geração de renda pautada na busca da qualidade de vida e na permanência 

no campo. 

Observa-se com este trabalho que o ideal seria a execução desta pesquisa 

em longo prazo, permitindo oferecer aos moradores da comunidade pesquisada 

bases para a organização de cooperativas e associações. A utilização da TS para 

esse fim permitiria fortalecer a produção local, aproveitar melhor as matérias-primas 

hoje existentes, e possibilitar uma comercialização em massa das produções. 

Os moradores da comunidade investigada já aproveitam as características da 

localidade onde vivem para cultivar seus produtos e manter criações de animais 

como gado de corte. Além disso, busca-se em atividades como o artesanato a 

geração de renda extra. Por meio da TS, buscamos agregar valor aos produtos já 

disponibilizados e ao mesmo tempo instruir a construção de modelos de produção 

com base nos princípios da economia solidária, possibilitando um desenvolvimento 

duradouro e sustentável, considerando também o cuidado ambiental e o respeito às 

culturas locais. 

Importante também é considerar o empoderamento dos moradores no que se diz 

respeito a qualificação profissional por meio da TS, permitindo oferecer ao morador 

de forma direta as técnicas para sua produção 

Este trabalho é fruto da pesquisa, pautada na vivência junto dos moradores. 

Com o auxílio da TS, buscou-se a criação de uma cartilha que oferecerá ao morador 

rural formas de melhoria de renda e qualidade de vida local e familiar. 

O universo apresentado na pesquisa e encontrado na zona rural, traz para 

este pesquisador a real necessidade de buscar meios e soluções simples para a 



62  

geração de renda, uma vez que o que foi encontrado, é uma realidade de um povo 

sedento por mudanças. Com isso a aplicabilidade da cartilha se torna para cada 

morador um norte de soluções para que possa ser executada em sua própria casa 

ou propriedade. Importante ressaltar que alguns dos moradores por necessidades já 

acabaram, mesmo sem acesso à informação tendo que buscar alternativas para a 

geração de renda. Esta cartilha flexibilizará a implantação de novas tecnologias, pois 

esses moradores já experimentaram do sucesso caseiro de projetos que resultaram 

em qualidade de vida. 

Partindo deste princípio, este estudo revela a real necessidade de permitir o 

acesso de acadêmicos, empresas, instituições e comunidades aos princípios da TS. 

Essa importante ferramenta pode tornar-se diferencial na transformação 

social, proporcionando uma realidade diferente para o contexto rural atual. Isso 

aliviaria as necessidades de muitos que sofrem nos centros urbanos por não terem 

tido oportunidades na zona rural. 
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