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RESUMO 

 

A desigualdade social é um problema de escala mundial que afeta diversas cidades 

brasileiras. Os índices de desenvolvimento na cidade de Lorena, do Estado de São 

Paulo, permitiram comprovar essa desigualdade, retratada na realidade de muitas 

famílias que se deslocam da zona rural para a urbana com o objetivo de conseguir 

uma melhor qualidade de vida. Esta dissertação teve como objetivo central estudar, 

utilizando os conceitos metodológicos do Design e Tecnologia Social, possibilidades 

que possam promover o empoderamento dos habitantes da zona rural de Lorena - 

SP, a partir da divulgação de conhecimentos científicos por meio de um programa de 

rádio em uma emissora instalada nas dependências do Centro Universitário Teresa 

D’Ávila, localizado na área urbana da cidade. A proposta desenvolvida oportunizou 

discussões sobre o êxodo rural e colaborou com informações específicas sobre as 

atividades agropecuárias, propiciando com o auxílio da Tecnologia Social uma 

reflexão sobre os problemas e a transformação do contexto social vivenciado nas 

áreas rurais da região. 

 

 Palavras-chave: Radiodifusão. Design social. Tecnologia social. Êxodo rural.  
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ABSTRACT 

 
 

Social inequality is a worldwide problem that affects several Brazilian cities. The 

development indices in the city of Lorena, in the state of São Paulo, allowed to prove 

this inequality, portrayed in the reality of many families who move from rural to urban 

areas with the objective of achieving a better quality of life. This dissertation aims to 

study, through methodological concepts of Design and Social Technology, possibilities 

that can promote the empowerment of the inhabitants of the rural area of Lorena - SP, 

from the dissemination of scientific knowledge in the radio program station installed on 

the premises of the Teresa D'Ávila University, located in the urban area of the city. The 

developed proposal enabled discussions on the rural exodus and collaborated with 

specific information on agricultural activities, providing, with the help of Social 

Technology, a reflection on the problems and the transformation of the social context 

experienced in the rural areas of the region. 

 

Keywords: Broadcasting, Social Design. Social technology. Rural exodus.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A realidade de muitos moradores que vivem em zona rural, em geral, é muito 

difícil. A falta de renda e a baixa qualidade de vida são os principais problemas 

enfrentados por essa população. Na cidade de Lorena - SP a situação não é diferente 

e traz como imperativa a necessidade de criar condições mais dignas para essas 

famílias, tendo em vista, que a manutenção das comunidades rurais é essencial para 

o desenvolvimento do município, até porque a atividade agropecuária gera renda e é 

fundamental à preservação da vida.   

Por conta dessas dificuldades, muitas famílias acabam se deslocando da zona 

rural para a urbana com o objetivo de conseguir uma melhor qualidade de vida. Esse 

fenômeno, que ocorre em escala mundial, denomina-se êxodo rural e acontece em 

virtude de diferentes fatores, dentre eles, os atrativos que as cidades oferecem como 

a possibilidade de conseguir um emprego. 

É fato que essa migração pode trazer vários problemas sociais, pois, parte 

dessas famílias não possui qualificação profissional exigida pelo mercado de trabalho 

que a cada dia está mais exigente, além do inevitável aumento populacional na cidade 

e da consequente falta de emprego para os moradores que já vivem na zona urbana. 

Há, ainda, a concorrência com a população imigrante, pois, os transtornos desse 

processo atingem toda a sociedade, principalmente, as famílias de imigrantes que 

deixaram a zona rural em busca de melhores condições de vida. 

Dentre os problemas encontrados na zona rural estão as dificuldades do 

acesso à informação. Segundo dados da Secretaria de Planejamento do município de 

Lorena - SP, enquanto na zona urbana existe um bom acesso à internet, por exemplo, 

na zona rural a implantação dessa ferramenta caminha lentamente (EDUARDO, 

2018). 

Mediante esses fatos, torna-se relevante uma investigação da realidade dos 

moradores que vivem na zona rural de Lorena - SP, a fim de envolver, por meio da 

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

região.  
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A pesquisa em questão também prima pela conscientização do universo 

acadêmico em relação às ações de desenvolvimento realizadas pelas zonas rurais e 

o impacto econômico que estas trazem para as cidades. 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.  

 Após um estudo sobre as informações obtidas em uma pesquisa realizada por 

Bruno de Camargo Eduardo, em Lorena - SP, que resultou em uma dissertação de 

mestrado), visitas in loco e conversas informais com alguns moradores das áreas 

rurais da cidade (EDUARDO, 2018), surge a ideia de uma proposta de criação de um 

programa de rádio que possa levar informações que ajudem essa população a ter uma 

melhor qualidade de vida, utilizando como método o Design Social e a Tecnologia 

Social. Tal ferramenta remete a uma proposta de desenvolvimento baseada na 

disseminação de soluções de problemas, buscando, também, atender diretamente 

aos quesitos de baixo custo e de fácil aplicabilidade, com impacto social comprovado. 

Firmando-se no Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação, esta pesquisa permite compreender que, por meio do Design e da 

Tecnologia Social, é possível desenvolver produtos e serviços que atendam às 

necessidades reais e específicas dos cidadãos, considerando o entorno social em que 

estão inseridos e trazendo benefícios para um grupo social. 

 

 

1.1 Objetivo Geral 

 
A presente pesquisa tem como objetivo central estudar, utilizando os conceitos 

metodológicos do Design e Tecnologia Social, possibilidades que possam promover 

o empoderamento dos habitantes da zona rural de Lorena - SP, a partir da divulgação 

de conhecimentos científicos por meio de um programa de rádio em uma emissora 

instalada nas dependências do Centro Universitário Teresa D’Ávila, localizado na área 

urbana da cidade. A intenção é criar condições que possam melhorar a qualidade de 
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vida dessa população, evitando assim, o êxodo rural. 

Design Social (DS) é a área do design que se preocupa com o papel do 

profissional designer e a sua responsabilidade na sociedade. Diferentemente do 

Design Comercial, que está voltado para o mercado em geral, preocupando-se, 

apenas, com a venda e o lucro, o DS tem como proposta cuidar das necessidades 

das pessoas, do acesso às necessidades básicas, como por exemplo, a falta de 

acesso à água, à energia, dentre outros. Essa metodologia tem a preocupação de 

contribuir e melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

O conceito de Tecnologia Social, doravante TS, é baseado em experiências 

desenvolvidas nas comunidades urbanas e rurais, nos movimentos sociais, nos 

centros de pesquisas e também nas universidades que, a partir de conhecimentos 

específicos, tem a possibilidade de desenvolver 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, podendo ser 

realizado também por meio das ondas do rádio. 

Segundo Eduardo (2018), a TS configura-se em um conjunto de técnicas 

metodológicas de transformação, desenvolvidas e aplicadas na interação com a 

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

das condições de vida. 

 

 

1.2 Objetivo Específico 

 
Essa pesquisa tem como objetivo específico criar um programa radiofônico 

para a difusão da ciência, a partir das necessidades investigadas na zona rural da 

cidade de Lorena - SP, por meio dos pressupostos teóricos metodológicos do Design 

Social e Tecnologia Social. 

A radiodifusão é, sem dúvida, uma das maneiras mais favoráveis de utilizar a 

tecnologia para solucionar os problemas sociais. O rádio, como um veículo de 

comunicação social, tem como escopo, além do entretenimento, fomentar por meio 

da comunicação a promoção da vida humana.  
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Por isso, nos limites desta pesquisa compreende-se que ele pode ser utilizado 

como ferramenta de conexão entre a universidade e os moradores da zona rural, com 

a criação de um programa radiofônico, promovendo discussões sobre o tema em 

questão e informações específicas sobre as atividades agropecuárias que possam 

colaborar com o homem do campo, oportunizando formas de desenvolvimento da 

comunidade por meio da produção do conhecimento científico.  

A Universidade, como espaço de construção de conhecimento, pode contribuir 

com o desenvolvimento crítico e colaborativo da comunidade rural de Lorena - SP no 

sentido do aprimoramento do cotidiano, por meio da ciência, das famílias e da 

promoção de melhoria da qualidade de vida. 

 

 

1.3 Organização do trabalho 

 

Esta pesquisa está dividida nas seguintes etapas: a base teórica, com a 

pesquisa bibliográfica; a metodologia utilizada baseada na coleta de dados sobre a 

realidade dos moradores que vivem na zona rural de Lorena - SP, por meio de uma 

pesquisa já realizada, incluindo visitas in loco e conversas informais; e, também, a 

criação de um programa de rádio, com o objetivo de proporcionar a esse público 

informações que possam contribuir com uma melhor qualidade de vida.  

A base teórica para a criação do programa de rádio consistiu na revisão 

bibliográfica dos temas Design Social e Tecnologia Social.  

No DS foram analisadas suas origens e conceitos e, sobretudo, a função do 

profissional Designer que se preocupa, constantemente, com o impacto social em 

seus projetos. 

Como a TS adota técnicas que podem ser utilizadas para solucionar problemas 

sociais foi possível relacionar com os meios de comunicação social, mais 

precisamente, o rádio, por ser um recurso de baixo custo, de fácil aplicabilidade e 

impacto social, com o intuito de oferecer um novo modelo de economia sustentável 

para os moradores da zona rural. 
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A revisão bibliográfica desses temas ofereceu suporte para desenvolver a 

pesquisa, uma fase importante, visto que, possibilitou identificar as dificuldades 

enfrentadas pela população da zona rural da cidade de Lorena. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar os tópicos que fundamentarão esta 

pesquisa, sendo estruturados na apresentação dos conceitos relacionados ao Design 

e Tecnologia Social. 

 

2.1 Design Social 

 

DS é uma área do design que se preocupa com o papel do designer e a sua 

responsabilidade na sociedade. Diferentemente do design comercial, que está voltado 

para o mercado em geral e se preocupa apenas com a venda e o lucro, o DS tem 

como proposta cuidar das necessidades das pessoas, do acesso às necessidades 

básicas, como por exemplo, a falta de acesso à água, à energia, dentre outros. Enfim, 

são projetos que têm a preocupação de contribuir e melhorar a qualidade de vida das 

pessoas. 

O designer tem o dever de melhorar a qualidade de vida do homem, 

pensamento defendido por Victor Papanek. É possível promover o DS por meio da 

materialização de uma ideia, por meio de análise, planejamento, execução e 

avaliação, que resultam num conceito e na difusão de um conhecimento, para 

influenciar o comportamento voluntário do público-alvo (beneficiários), para promover 

mudanças sociais. “Designers ativos que somos, sabemos hoje que fazer unicamente 

aquilo que nos pedem - ou seja, obedecer ao cliente sem debater as questões morais 

e éticas inerentes ao que criamos - é a recusa última das responsabilidades do ser 

humano” (PAPANEK, 1993, p. 227). 

O intuito desta contribuição é promover uma discussão sobre a distinção do 

design social como meio de inovação social. Considerando a enorme relevância do 

DS, não há aqui a intenção de criar “dogmas”, tentando desse modo, classificar 

rigidamente as práticas e definições, mas, trazer uma contribuição sobre as 

perspectivas da prática de design atual e contribuir para uma reflexão sobre o sentido 

estratégico de nossas próprias práticas.  
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Muito do que será exposto nas próximas páginas parte de uma revisão de 

literatura do DS pensada como inovação social, baseada na análise de textos de 

autores renomados em cada definição. 

 

2.1.1 A palavra design social, suas ações, perspectivas e definições 

 

O DS geralmente promove ações em áreas onde o designer comercial não atua 

porque não há interesse da indústria em promover soluções que resultem em melhoria 

da qualidade de vida ou inclusão social. Analisando os autores, Victor Papanek e 

Victor Margolin, conceituados pelas suas obras históricas foi possível destacar o 

desenvolvimento do design social e suas definições.  

Segundo os autores, pode-se dizer que há “profissões mais prejudiciais do que 

o design industrial, mas muito poucas” (PAPANEK, 2000, p. ix). Esta declaração de 

Papanek abre perspectivas para uma discussão sobre a práxis de um design 

responsável, que inclui as dimensões sociais, morais e ecológicas e se antepõe a uma 

problemática, que só seria contemplada muito tempo depois dessa discussão. Nas 

palavras do autor, “em termos práticos, design social responsável significa projetar 

para as necessidades das pessoas, em vez de seus desejos (PAPANEK, 2000, p. 

235).     

Grande parte da educação em DS tem sido influenciada pelo livro de Papanek, 

Design for the Real World, no qual o autor também pergunta: “Em que situações do 

mundo real podem os alunos aprender melhor?” (PAPANEK, 2000, p. 316). A resposta 

vem de situações em que os alunos de design estariam projetando uma melhora nas 

áreas sociais, ecológicas etc.  

Margolin e Margolin (2002, p. 27) distinguem o valor da proposta de Papanek 

para a ação social, entretanto, apontam que “ele dá pouca orientação de como isso 

pode ser feito”. As proposituras em discutir a concepção dos produtos dentro de um 

processo de intervenção do serviço social com base em um modelo muito usado por 

assistentes sociais: prática esta, cujo “principal objetivo é atender as necessidades de 

populações mais carentes ou marginalizadas” (MARGOLIN; MARGOLIN, 2002, p. 25). 
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Nesse sentido, tanto Papanek quanto Margolin parecem concordar sobre a 

importância da pesquisa, mostrando que uma das razões pelas quais não há mais 

serviços com foco no design social é a falta de pesquisa para demonstrar como um 

designer pode contribuir para o bem-estar humano, questão esta, que atravessa os 

limites desta pesquisa que, em certa medida, propõe também uma agenda de 

investigação para contribuir com o preenchimento das lacunas da pesquisa em DS. 

 A prática do design associada ao termo “social” aponta para o importante 

atendimento de demandas e resolução de problemas sociais, tais como pobreza ou 

demais restrições, assim como no design social, alarga-se, ambicionando a promoção 

de mudanças amplas, como a organização social, das instituições e modos de vida, 

segundo uma determinada orientação qualitativa. É por este motivo que aqui, ao invés 

de ressaltar a polarização mencionada acima entre os termos, procura-se valorizar a 

discussão, articulando as palavras “design” e “social” como forma de traçar um 

percurso investigativo e prático, a fim de que se possa explorar toda a gama de 

possibilidades que tal associação de palavras comporta.  

Independe da utilização do termo, “design social” ou “design para a inovação 

social”, o que se consagra aqui é a utilização de tais definições para compreensão e 

posicionamento da orientação estratégica de nossas práticas, considerando o quanto 

estas são condicionadas pelas possibilidades disponíveis no contexto local, o quanto 

possa ser necessário atuar para reduzir um estado de restrição ou carência de 

recursos e possibilidades, ou ainda, o quanto possam ser orientadas para processos 

de mudança social.  

Neste sentido, os que seriam elementos de uma polarização podem tornar-se 

extremidades em uma continuidade de possibilidades para cada prática específica de 

Design, a qual pode assumir características precisas em um dos termos ou então um 

caráter híbrido, colaborando imediatamente em um processo de enfrentamento de 

uma situação de particular carência, e compondo estrategicamente, através das mais 

diversas práticas, os estágios progressivos de um processo de transformação e 

mudança social.  

Nesta pesquisa, por exemplo, ressalta-se na propositura de um programa de 

rádio a possibilidade de discussão do caráter processual da mudança quando a 
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inovação social é promovida pelo design, o que inclui a valorização do papel das 

ações específicas e locais em processos de transformação ampla.  

Nessa direção, é possível dizer que o reconhecimento dos processos de 

mudança social visa às iniciativas dos inúmeros inovadores e empreendedores sociais 

que nos norteiam com o propósito de promover a ruptura dos paradigmas e propor 

soluções, não esperando que o Estado (Federal, Estadual, Municipal e Distrital), o 

mercado, ou ainda, os designers atendam às suas demandas.  

Cabe, portanto, aos designers sociais a efetividade na colaboração com os 

processos, que trazem na operacionalização dos projetos as qualidades que são 

próprias desta prática profissional e de seu corpo de conhecimentos e que ao mesmo 

tempo instauram um processo de aprendizagem recíproco e contínuo em que as 

próprias práticas e teorias possam ser refinadas e aperfeiçoadas através destas 

interações. 

 

2.1.2 Design para a inovação social 

 

Pensar o design para inovação social abre perspectivas para que se considere 

as relações entre sustentabilidade e design, em que os designers ao utilizarem seus 

conhecimentos auxiliam na própria valorização de suas habilidades e ativam as 

capacidades das pessoas, bem como as soluções que elas desenvolvem 

autonomamente para enfrentarem seus desafios locais 

Diante deste ponto de vista, esta pesquisa sobre o rádio e suas possibilidades 

no desenvolvimento de capacidades sociais e criativas, mais precisamente em sua 

definição das comunidades criativas, insere-se no campo da inovação à proporção 

que intenciona mobilizar a comunidade para resolver um problema ou para abrir uma 

nova possibilidade e, ao fazê-lo, dar um passo significativo no processo de promoção 

da sustentabilidade social e ambiental, com vistas à formação de pessoas e 

comunidades que agem fora dos padrões de pensamento e comportamento 

dominante.  

Nesse viés, é possível afirmar que os designers são chamados a reconhecer o 

valor das inovações sociais organizadas pelas comunidades criativas e favorecê-las 
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empoderando-as na criação de soluções fora dos padrões correntes de produção e 

consumo, nomeadamente através do design de soluções facilitadoras. 

 Por isso, no desenvolvimento desta pesquisa tem-se como expectativa a 

consolidação de práticas promissoras em termos de promoção da sustentabilidade, 

que se apropriem da cultura do design e seus instrumentos para o desenvolvimento 

de novos projetos, especificamente inovações sociais, em colaboração com 

demandas e comunidades locais, interagindo com outras ramificações, consolidando-

se, assim, um processo de design participativo. 

 

2.1.3 Características das inovações orientadas para a “mudança social” 

 

Cajaíba-Santana (2013) classifica a Inovação social como novas práticas 

criadas a partir de ações coletivas, intencionais e orientadas ao resultado, como forma 

de ativação da mudança social, por meio da reconfiguração de como objetivos sociais 

são realizados e propõem novas alternativas e novas práticas para grupos sociais. 

 Assim, a inovação social tem como missão a discussão da mudança social, 

que deve ser a principal característica a ser colocada em evidência. Esta pesquisa 

não trata apenas de mudanças na forma como os agentes sociais agem e interagem 

uns com os outros, mas, também, de mudanças no contexto social em que essas 

ações ocorrem através da criação de novas instituições e novos sistemas sociais, 

tendo o rádio como instrumento desta realização. 

Neste contexto, promover a inovação social representa uma resposta para 

problemas sociais não como um elemento distintivo único de uma inovação social, 

mas, também, como uma iniciativa que objetiva resolver um problema social.  

Dessa maneira, as inovações sociais e a prática do design para a inovação 

social ao terem seu foco em promover mudança social com distintas características, 

apontam como diretriz a estratégica e a promoção de um processo de mudança nas 

estruturas da sociedade, como por exemplo, o estabelecimento de relações inéditas 

entre o rádio e os diversos atores sociais da comunidade.  

Esse é um dos aspectos mais distintivos das inovações sociais e constitui-se 

em uma chamada estratégica para a prática do design na atualidade.  
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 Neste sentido, é plausível afirmar que as novas práticas sociais desafiam os 

paradigmas existentes, ou seja, a inovação social toma forma quando uma nova 

ideologia estabelecer modos diferentes de pensar e agir, uma vez que a inovação 

social se projeta em primeiro plano na capacidade das pessoas e, em seguida, nos 

seus problemas.  

Os participantes são considerados como portadores de habilidades e 

capacidades. Este aspecto é fundamental, pois, as inovações sociais dependem das 

capacidades das próprias pessoas envolvidas e, efetivamente, fazer surgir a partir 

destas mesmas capacidades.  

Os participantes devem trazer suas habilidades para alcançar um resultado 

comumente reconhecido, o que beneficia todos os envolvidos. Quanto ao horizonte 

qualitativo da mudança desejada, Cajaíba-Santana (2013) menciona a promoção do 

bem-estar coletivo, elemento que é destacado continuamente por Manzini (2002), em 

que a consideração das características deste estado de “bem-estar” é preocupação 

constante do autor.  

Alinhado com Cajaíba-Santana (2013), Manzini (2002, p. 62) destaca a 

mudança social como elemento-chave da prática do design para a inovação social e 

inclui “tudo o que o design profissional pode fazer para ativar, manter e orientar 

processos de mudança social no sentido da sustentabilidade”. Além disso, “implica 

uma transformação sociotécnica impulsionada por e orientada para a mudança 

social”. (MANZINI, 2002, p. 63). Assim, a palavra “social” é entendida, nesta pesquisa, 

como a forma de como as pessoas geram novas formas sociais e com elas novas 

relações.  

 

 

2.2 Tecnologia Social 

 

Como essa pesquisa tem o propósito de discutir a relação entre os dois campos 

do conhecimento e a utilização de suas ferramentas para melhorar a qualidade de 

vida das famílias que moram na zona rural da cidade de Lorena - SP, a proposta é 
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utilizar os conceitos do DS e da TS para encontrar uma resposta para as necessidades 

dos indivíduos pesquisados. 

A TS, segundo Eduardo (2018), configura-se em um conjunto de técnicas 

metodológicas de transformação, desenvolvidas e aplicadas na interação com a 

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

das condições de vida.  

O conceito de TS, segundo Pena (2010, p. 43-44), é baseado em experiências 

desenvolvidas nas comunidades urbanas e rurais, nos movimentos sociais, nos 

centros de pesquisa e, também, 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”.  

Para muitos estudiosos, a TS pode ser considerada universal. A crença na 

universalidade da tecnologia permite que ela seja retirada de seu ambiente original e 

seja utilizada em um ambiente distinto. Desse modo, pode ser empregada fora do 

contexto para que foi produzida e ser reproduzida em outro ambiente, 

independentemente dos interesses locais. Nesse sentido, a TS é capaz de conceber 

tecnologias para a inclusão social. Seu enfoque interdisciplinar orientado pelos 

diversos problemas norteando a elaboração de políticas públicas é balizado pelo 

campo dos estudos sociais. 

Assim, deve-se indagar o porquê é necessário conceber TS. Essa indagação 

pode ser inicialmente respondida observando-se que existem aspectos na tecnologia 

convencional, crescentemente eficientes para os propósitos de maximização do lucro 

privado para os quais é desenvolvida nas empresas, que limitam sua eficácia para a 

inclusão social, fator este que, por sua vez, pode ser redimensionado pelas 

instituições envolvidas com a geração de conhecimento científico e tecnológico, tais 

como: universidades, centros de pesquisa etc, que primam pelo desenvolvimento de  

uma tecnologia capaz de viabilizar a inclusão social. 
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2.2.1 Como é ou deveria ser a tecnologia social? 

 

Uma vez que as características da TS já tenham sido, por exclusão ou por 

negação, enunciadas ao se criticar a Tecnologia Convencional, é conveniente 

adicionar alguns elementos que a caracterizam ipso facto como libertadora do 

potencial físico e financeiro e da criatividade do produtor direto sem distinções de 

classes sociais, viabilizando economicamente os empreendimentos autogestionários 

e as pequenas empresas, bem como as comunidades mais carentes e/ou excluídas.  

 

2.2.2 O que difere tecnologia convencional da tecnologia social?  

 

Esta não é uma questão fácil de ser respondida, pois, a tecnologia convencional 

tem como base funcional nas empresas privadas, que no capitalismo são as 

responsáveis pela produção de bens e serviços para a população. 

Isso tudo se alia ao enorme impulso feito pelos governos dos países avançados 

e pelas suas grandes empresas, no sentido de fazer com que essa tecnologia seja 

vista, não só como a melhor, como a última, como a de ponta, a mais avançada; mas, 

como a única que existe.  

Essa discussão revela-se importante, pois, muitas vezes, a universidade 

internaliza essa ideia que é, em nosso entender, equivocada, pois a tecnologia 

convencional é funcional para as organizações e os profissionais que a concebem e, 

muitas vezes, não estão imersos no ambiente social e político que a legitima e 

demanda porque trazem consigo seus valores e, por isso, reproduzem-nos. 

O que faz a tecnologia social diferenciar-se da convencional é justamente a 

forma de organização do processo de trabalho que, num empreendimento de 

autogestão, tem de ser transformada em autogestionária. Isto é, não é só a maneira 

como se organiza o trabalho, mas o substrato tecnológico (hardware e software) e o 

próprio substrato científico, que de alguma maneira, produzem a tecnologia que vai 

ser utilizada na empresa, o que precisa ser transformado. Não basta que o 

empreendimento seja de cooperados e nem que adote a autogestão, é necessário 
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que disponha de TS, a exemplo dos projetos de extensão social na universidade, 

como este que propomos nesta pesquisa sobre o rádio e as relações comunitárias. 

 

 

2.3 Extensão da Universidade Como Tecnologia Social 

 

A extensão universitária tem um papel muito importante para promover o 

desenvolvimento social, fomentar projetos e programas de extensão, que levam em 

conta, os saberes e fazeres populares e garantir valores democráticos de igualdade 

de direitos, respeito à pessoa e sustentabilidade ambiental e social. 

Por meio da extensão, a universidade tem a possibilidade de promover 

conquistas e benefícios à população resultantes da criação cultural e das pesquisas 

científica e tecnológica geradas na instituição. 

De acordo com Almeida (2010), a Extensão Universitária Brasileira herda os 

modelos Europeu e Americano da oferta de cursos e da prestação assistencial de 

serviços, respectivamente. Como a universidade é detentora do saber, único, 

verdadeiro, por um lado, deveria ser transferido à população e, por outro, deveria ser 

colocado para assistir à população com o provimento de algum serviço. 

A universidade que se presta, por meio da Extensão e da Pesquisa, a 

desenvolver TS, necessariamente, deve despir-se da tradição do modelo tecnológico 

moderno que produziu a tecnologia convencional ou, pelo menos, realizar as 

adequações necessárias para a nova realidade, especialmente dos empreendimentos 

populares. 

 

 

2.4 O Rádio como Veículo de Comunicação e Transformação Social 

 
Conforme pesquisa realizada pelo Kantar IBOPE Media1 (2019 apud GRUPO  

                                                        
 
1 Kantar IBOPE Media – Target Group Index – Ano 20 onda 1 + Ano 20 onda 2 – jul18/jun19 – 13 

mercados.    Filtro: total População 12 a 75 anos – Universo: 88.342.000 pessoas.    
  Filtro: ouviu Rádio – 30 dias – Universo: 54.932.000 pessoas 
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DE MÍDIA SÃO PAULO, 2020, p. 236) entre os anos 2018 e 2019, num período de 30 

dias foi possível observar que 62% da população ouviram rádio, mesmo diante de 

outras mídias existentes atualmente (Figuras 1-2).  

 

   Figura 1 – Penetração do meio total da população – 30 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Kantar IBOPE Media, 2019 apud GRUPO DE MÍDIA SÃO PAULO (2020, p. 236) 

 

  Figura 2 – Perfil dos consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Kantar IBOPE Media, 2019 apud GRUPO DE MÍDIA SÃO PAULO (2020, p. 236) 
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 A Figura 2 mostra o perfil dos consumidores pesquisados que ouviram rádio no 

período de 30 dias, destacando que, dos 62% da população entrevistada, 50% eram 

do sexo feminino e 50% do sexo masculino. Quanto à classe econômica, a casse C 

ouviu mais rádio, pois resultou em 45% de audiência, 41% para as classes A e B e 

14% para as classes D e E. A faixa etária pesquisada abrangeu uma população de 12 

a 75 anos, sendo que 11% eram adolescentes de 12 a 19 anos e 8% eram jovens de 

20 a 24 anos. A faixa adulta de 25 a 34 anos resultou em 19%; de 35 a 44 anos 

resultou em 21%; de 45 a 54 anos resultou em 19%, de 55 a 64 anos resultou em 

14%. A terceira idade (65 a 75 anos) resultou em 8% de audiência (Kantar IBOPE 

Media, 2019 apud GRUPO DE MÍDIA SÃO PAULO, 2020). 

Apesar das mais diversas formas de se comunicar existentes nos dias atuais, 

o rádio convencional ainda ocupa um papel muito importante na sociedade (Figura 3) 

pela facilidade de propagação de seu sinal radiofônico e pela agilidade da informação, 

considerada um direito e uma ferramenta da sociedade para compreender melhor o 

mundo.  

 

  Figura 3 – Dispositivos mais utilizados pela população (abr. 2020 a jun. 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA (2020, p. 12) 

  Nota: Kantar IBOPE Media EasyMedia4 / 13 praças / abr.2020 a jun.2020 / Total Emissoras / Ambos   
/ 05-05 / 2a-Dom / T.Equipamentos / Radio / Celular / Computador / O.Equipamentos / ALC1% 
(repercentualizado) 
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A figura 3 mostra uma pesquisa realizada pelo Kantar IBOPE Media (2020, p. 

12) no período de abril a junho de 2020 quanto aos dispositivos mais utilizados pela 

população.  

Através da pesquisa podemos observar que a maioria (81%) da população 

prefere ouvir o rádio comum. Em segundo lugar bem distante, no celular (23%). Em 

seguida, 4% em outros equipamentos e somente 3% pelo computador. 

O rádio possui alto consumo regional, pois podemos observar na figura 4, as 

quatro regiões do território nacional, onde percebemos a relevância do meio (KANTAR 

IBOPE MEDIA, 2020). 

 

 Figura 4 – Relevância regional de ouvintes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA (2020, p. 13) 

 Nota: Kantar IBOPE Media EasyMedia4 / 13 praças – agrupamento por região / abr.2020 a jun.2020 / 
Total Emissoras / Ambos / 05-05 / 2a-Dom / ALC30% / TMED # 

 

A Região Sul é a que tem mais ouvintes de rádio, com 83% da população; a 

Região Nordeste empata com a Região Centro-Oeste, com 79% de ouvintes de rádio, 

e por fim, a Região Sudeste, que é o nosso local de pesquisa, mostrou 77% da 

população que ouvem rádio (KANTAR IBOPE MEDIA, 2020). 

Através da Figura 5 observamos mais detalhadamente o consumo de rádio por 

cidade e percebemos que existem variações regionais, entretanto, o consumo é 
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expressivo em todas as cidades. Dentre as cidades destacadas, a Grande São Paulo 

mostrou 74% de ouvintes de rádio. (KANTON IBOPE MEDIA, 2020, p. 14).   

 

  Figura 5 – Relevância local de ouvintes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA (2020, p. 14) 
  Nota: Kantar IBOPE Media EasyMedia4 / 13 praças / abr.2020 a jun.2020 / Total Emissoras / Ambos  

/ 05-05 / 2a-Dom / ALC30% / TMED # 

 

O rádio é capaz de levar informações aos lugares de difícil acesso, integrando 

as populações das cidades e dos lugares mais longínquos, onde, muitas vezes, os 

outros meios de comunicação não têm acesso.  Para essas pessoas o rádio é o único 

veículo de comunicação; ele é portátil e pode ser levado para qualquer local da casa, 

no ambiente de trabalho, na bicicleta e, também, na roça. 

Num país onde, historicamente, predominou o analfabetismo, o rádio assume 

um papel social fundamental e transformador, que mantém a sua missão de promover 



 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

32 

 

 
 

a educação e a cultura nacional. Apesar de ser um dos mais antigos meios de 

comunicação, o rádio é considerado até hoje um dos veículos mais importantes. 

Diante de todas essas qualidades, acredita-se que o rádio é o veículo mais adequado 

para se falar à população rural, diante da sua capacidade de penetração e da sua 

facilidade de uso e de entendimento. 

Sendo assim, procura-se aliá-lo com uma programação que contenha 

informações da realidade das regiões, dos valores, dos desejos e das necessidades 

das comunidades, enfim, de suas representações sociais, são capazes de estabelecer 

uma verdadeira comunicação com os mais variados públicos.    

 

 

2.5 O Rádio Presente nos Lugares mais Remotos 

 

Os seres humanos sempre tiveram a necessidade de socializar-se. Comunicar 

é essencial para que o indivíduo consiga expressar seus desejos, alegrias e tristezas. 

Com o passar do tempo o homem evoluiu e a sua comunicação também. Os meios 

de comunicação, além de levarem a informação para as pessoas, exercem também a 

capacidade de influenciar na vida social. Dessa forma, ele é capaz de contribuir para 

a construção de uma sociedade mais consciente. 

Ainda hoje, o rádio ocupa um papel importante na vida das pessoas e é 

considerado um dos veículos de comunicação mais presentes nos lares brasileiros. 

Entre todos os meios de comunicação de massa, o rádio tem se destacado pela sua 

popularidade e poder de penetração em localidades comumente, muitas vezes, 

inacessíveis a outros veículos tradicionais da mídia.  

Apesar de ser um dos meios de comunicação de massa mais antigo, nem a 

chegada da televisão ao Brasil, há mais de 50 anos, nem mesmo o advento da 

Internet, no final do século passado se transformou em ameaça ao poder de 

comunicação desse velho e conhecido receptor. Mata (1991), ao referir-se as 

emissoras de rádio com audiência popular, resume o conceito ao conjunto de 

emissoras que gozam da preferência dos setores populares e que constituem seus 

públicos ao tornar discurso modos de ser e de viver, modos de se relacionar dos 
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destinatários, que servem como propostas identificatórias, como chaves de 

reconhecimento.  

Na medida em que se inscrevem ativamente no dia a dia dessas comunidades 

e no ambiente social dos indivíduos, essas emissoras acabam por se construir a si 

próprias. Para a autora, algumas emissoras de rádio acabam estabelecendo suas 

programações em função desse cotidiano. Ainda, segundo Mata (1991), a eficácia das 

emissoras de rádio advém da identificação de pautas comunicativas, ou seja, áreas 

que possibilitam o reconhecimento dos setores populares, urbanos e rurais com a e 

emissora que costumam escutar em seu dia a dia. 

O rádio ainda oferece outras qualidades interessantes como: penetração em 

diferentes classes socioculturais, simplicidade e baixo custo de produção, imediatismo 

além do seu caráter sugestivo. Como lembra McLeish (2001), o rádio pode ajudar na 

resolução de problemas pessoais, agindo como fonte de informação e 

aconselhamento, seja diretamente como acesso pessoal ao programa, seja indicando 

fontes adicionais de auxílio; amplia a “experiência” pessoal, estimulando o interesse 

por assuntos, eventos e pessoas antes desconhecidos; promove a criatividade; 

contribui para a cultura artística e intelectual, dando oportunidades para artistas novos 

e consagrados de todos os gêneros. 

O rádio é considerado um dos mais importantes veículos de comunicação por 

vários motivos, entre eles, a capacidade que ele tem de chegar até as populações 

mais longínquas, além disso, o rádio oferece mais acessibilidade, portabilidade, pode 

ser levado para qualquer lugar de uma casa, está presente nos automóveis, no 

trabalho e nas áreas rurais fazendo companhia para seus ouvintes com 

entretenimento e informação. 

Em virtude de sua prestação de serviços à comunidade, baixo custo e 

mobilidade de recepção e pela presença de suas ondas em regiões mais remotas, o 

rádio é marcado pela proximidade com os seus ouvintes. Por esses aspectos, ele tem 

sido o principal veículo de informação de regiões distantes dos centros urbanos, seja 

em pequenas cidades ou nas extensas áreas rurais do país, capaz de estabelecer 

uma verdadeira comunicação com esse público. 
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2.6 Rádio Inova FM 

 

A Rádio Inova FM 107,3 é uma Rádio Educativa pertencente à Fundação Olga 

de Sá. Legalmente registrada, a Fundação solicitou autorização do Serviço de Rádio 

Difusão Sonora em Frequência Modulada ao Ministério das Comunicações, em 

caráter exclusivamente educativo, para a cidade de Lorena, São Paulo, no canal 297 

E-C, frequência 107,3 MHz, previsto no Plano Básico de Distribuição de Canais do 

referido serviço. Este fato ocorreu em 3 de abril de 2002 e, depois de dez anos, iniciou 

seus trabalhos em 9 de abril de 2012, sendo a única FM da cidade com programação 

própria voltada principalmente à informação, educação, cultura, cidadania, valores 

humanos e à cultura regional (Figura 6) (RÁDIO INOVA FM, 2020). 

 

  Figura 6 – Parte interna do estúdio da Rádio Inova FM 

 

   Fonte: Rádio Inova FM (2020) 

 

Em sintonia com sua missão ela divulga os trabalhos de entidades sociais do 

município, como a União Protetora dos Animais de Lorena (UPA), Conselho Municipal 

de Meio Ambiente de Lorena (COMMAM), faz a transmissão das sessões da Câmara 

de Lorena, e outras (RÁDIO INOVA FM, 2020).  

Entre as várias ações desenvolvidas, a rádio promove também em parceria 

com a Rádio Câmara, programas de combate às drogas, campanhas sobre dengue, 

alcoolismo, desperdício de água, cuidados com o meio ambiente e saúde do homem 
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e mulher, além de fazer cobertura de eventos culturais, propagando com credibilidade 

a educação e a cultura de forma geral.  

Seus estúdios e transmissores estão instalados nas dependências do Centro 

Universitário Teresa D’Ávila (UNIFATEA), localizado na Av. Dr. Peixoto de Castro, 

539, Lorena – SP. 

   A programação da Rádio Educativa Inova FM 107,3 pode ser ouvida também 

nas cidades de Guaratinguetá, Piquete, Canas, Cachoeira Paulista e Cruzeiro e tem 

capacidade de atingir mais de 250 (duzentos e cinquenta) mil ouvintes, além de 

oferecer a programação pela Internet. E pelos serviços prestados à comunidade de 

Lorena, a Rádio teve a honra de receber a Moção de Aplausos (RÁDIO INOVA FM, 

2020).  

Em seus estúdios já estiveram presentes vereadores e o Prefeito Municipal de 

Lorena para informar à população os trabalhos realizados pelos Poderes Legislativo 

e Executivo. Dentre as inúmeras transmissões realizadas, transmitiu ao vivo em sua 

programação a “Semana do Café de Lorena”; o tradicional “Torneio da Padroeira”, 

que aconteceu no Clube Comercial da cidade e com o objetivo de valorizar também o 

esporte, a Inova FM realizou, com exclusividade, a transmissão da “Superliga de 

Vôlei”, que reuniu grandes nomes do esporte do Brasil, como o “Lorena”, direto do 

Clube Comercial de Lorena (RÁDIO INOVA FM, 2020). 

Colaborou na organização do “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”, em parceria 

com os cursos de Enfermagem do UNIFATEA. E também fez uma parceria com as 

alunas da Faculdade Aberta a Terceira Idade (FATI) para a criação da primeira 

radionovela a ser transmitida.  

À frente da direção da Rádio Inova FM o Radialista e Jornalista, Evandro Luiz 

Fialho, coordena alunos do curso de Comunicação Social e disponibiliza com sua 

equipe todo o espaço para que a comunidade também participe, divulgando seus 

trabalhos e eventos (RÁDIO INOVA FM, 2020). 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia em que se desenvolveu o percurso investigativo pautou-se pelo 

paradigma da etnografia crítica, que parte justamente da perspectiva do 

desenvolvimento histórico e social dos contextos em que se inserem os atores da 

pesquisa.  

Esta pesquisa baseou-se na discussão de dados obtidos por Eduardo (2018), 

a partir de técnicas etnográficas de observação, em que foi possível documentar o 

não documentado, isto é, desvelar os encontros e desencontros que permeiam o dia 

a dia, descrever as ações e representações de seus atores sociais, reconstruir sua 

linguagem, suas formas de comunicação e os significados que são criados e 

recriados.  

A etnografia visa estudar a cultura e o comportamento do grupo social em foco 

para 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.   

Na pesquisa etnográfica o pesquisador observa o grupo ou a comunidade a ser 

estudada, utilizando diversas ferramentas para coletar seus dados culturais, por meio 

de observação, entrevistas, grupos focais, histórias de vida, obtenção de documentos 

etc.  

A pesquisa utilizada como suporte para os dados discutidos na proposta de 

criação de um programa de rádio teve como objetivo encontrar novas condições para 

melhorar a qualidade de vida da população da zona rural de Lorena - SP, evitando, 

assim, o desnivelamento educacional, dando ênfase ao êxodo rural. 

A pesquisa foi realizada nas comunidades rurais do município de Lorena - SP, 

no período de 2019 e 2020. Os moradores que ali vivem sofrem muito com a falta de 

renda e a baixa qualidade de vida.  
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3.1 Procedimentos da Produção dos Dados  

 
Os dados utilizados para compreensão do contexto de desenvolvimento e das 

necessidades da zona rural de Lorena - SP foram coletados por Eduardo (2018). 

Justifica-se o uso dessas informações, pois o contexto de pesquisa em que 

serviu para sustentar o protótipo de projetos com foco em DS é o mesmo investigado 

pelo autor, que apontou a necessidade declarada de que o contexto estudado 

precisaria ser ampliado e melhor explorado a partir da amostra descrita. 

O objetivo da inserção de tais dados na pesquisa que aqui se desenvolve é 

compreender criteriosamente, a partir da descrição apresentada, os fatos e 

fenômenos da realidade zona rural de Lorena, de forma a obter informações a respeito 

daquilo que já se definiu como problema a ser investigado. 

A pesquisa realizada teve como objetivo conhecer as histórias que norteiam a 

vida das pessoas que vivem na zona rural de Lorena, saber as suas principais 

necessidades e o que as motiva efetivamente a quererem migrar com suas famílias 

para as zonas urbanas. Os moradores entrevistados e pesquisados, em sua maioria, 

tinham idades entre 15 e 29 anos e alguns com idade superior a 30 anos.  

Pode-se observar que esta pesquisa é de extrema relevância porque ao utilizar 

o DS e a TS é possível refletir sobre os problemas encontrados, buscando 

intervenções que colaborem com a transformação do contexto social vivenciado nas 

áreas rurais. Já que 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 e de fácil aplicabilidade, com 

impacto social comprovado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

38 

 

 
 

4 CONTEXTO DA REALIDADE INVESTIGADA 

 

Lorena é um município brasileiro do Estado de São Paulo na Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, [2020a]), atualmente, o município de Lorena possui 

cerca de 89.125 pessoas, sendo que a população no último censo (2010) era de 

82.537 pessoas. Ocupa uma área territorial (em 2019) de 414,160km2 e a densidade 

demográfica da cidade (em 2010) era de 199,29 hab/km2. Apresentando um clima 

tropical, a temperatura varia entre 22ºC e 13ºC e sua vegetação é constituída por mata 

atlântica (LORENA, 2019). 

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 surgiram como necessidade de apoio às expedições. Com 

Lorena, também foi assim (LORENA, 2019).  

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” (LORENA, 2019).  

Localizada na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, entre os principais 

centros comerciais do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Está 

localizada 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 

Proálcool na década de 1970, o município tornou-se destaque em inovação, contando 

hoje com importantes laboratórios nas instituições públicas e privadas de ensino 

superior (LORENA, 2019).  

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 
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pesquisa e inovação (EDUARDO, 2018).  

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 

cidades de Cachoeira Paulista, Canas, Silveiras, Cunha, Guaratinguetá e Piquete, as 

quais serão especificadas logo adiante. 

A cidade de Cachoeira Paulista possui uma população estimada, em 2020, de 

33.581 pessoas, sendo que no último censo de 2010 eram de 30.091 pessoas. Ocupa 

uma área territorial (em 2019) de 287,990 km2 e com densidade demográfica (em 

2010) de 104,49 hab/km2 (IBGE, [2020b]). 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.  

 A cidade 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. Canas 

possui uma população estimada, em 2020, de 5.204 pessoas, sendo que no último 

censo de 2010 eram de 4.385 pessoas. Ocupa uma área territorial (em 2019) de 

53,261 km2 e densidade demográfica estimada (em 2010) de 82,33 hab/km2 (IBGE, 

[2020c]). E por fazer divisa com o perímetro urbano e rural é de extrema importância 

na economia do município de Lorena. 

A cidade de Silveiras possui uma população estimada, em 2020, de 6.339 

pessoas, sendo que no último censo de 2010 eram de 5.792 pessoas. Ocupa uma 

área territorial (em 2019) de 414,782 km2 e densidade demográfica (em 2010) de 

13,96 hab/km2 (IBGE, [2020d]). Faz divisa com Lorena somente nos bairros rurais, 
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sendo por parte de Lorena os bairros das Pedras e Paraitinga (lado de Lorena) divisa 

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

Silveiras.  

O bairro de Paraitinga fica localizado às 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 formados fazendas 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.  

Silveiras 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 eles o saboroso queijo muçarela conhecido 

em toda a região.  

A cidade de Cunha possui uma população estimada, em 2020, de 21.459 

pessoas, sendo que no último censo de 2010 eram de 21.866 pessoas. Ocupa uma  

área territorial (em 2019) de 1.407,250 km2 e densidade demográfica (em 2010) de 

15,54 hab/km2 (IBGE, [2020e]). 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).    

A cidade de Guaratinguetá possui uma população estimada, em 2020, de 

122.505 pessoas, sendo que no último censo de 2010 eram de 112.072 pessoas. 

Ocupa uma área territorial (em 2019) de 752,636 km2 e densidade demográfica (em 
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2010) de 148,91 hab/km2 (IBGE, [2020f]). Faz divisa com Lorena em grande extensão 

do território, abrangendo bairros rurais e também diversos bairros urbanos. 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, pois, 

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.   

A cidade de Piquete possui uma população estimada, em 2020, de 13.575 

pessoas, sendo que no último censo de 2010 eram de 14.107 pessoas. Ocupa uma 

área territorial (em 2019) de 175,996 km2 e densidade demográfica (em 2010) de 

80,16hab/km2 (IBGE, [2020g]). 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 a cidade.  

  

 

4.1 A Cidade de Lorena em sua Extensão Rural 

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

(EDUARDO, 2018). 

 Cabe ressaltar, que Pinhal Novo e Sertão Velho são os dois principais bairros, 

considerados as duas principais comunidades rurais do município de Lorena. 

O bairro 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. 

O bairro Sertão Velho 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 atendido 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 
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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 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. Como faz margem do rio Paraitinga, tem o potencial 

de oferecer 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. 
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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 

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 supracitados, 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 
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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 

telefone e internet.  

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

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

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

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

chamado de Jararaca. Este bairro é 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. 

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 reúnem as famílias da comunidade. 
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Por fim, na região do horto florestal localiza-se o bairro da Vargem que faz 

divisa com a cidade de Canas, sendo a maior parte de suas terras 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. 

 

 

4.2 Dificuldades Vivenciadas pelos Moradores da Zona Rural de Lorena  

 

Neste capítulo são apontadas as principais necessidades apresentadas por 

meio da pesquisa realizada por Eduardo (2018), que resultou em uma dissertação de 

mestrado; visitas in loco e conversas informais com alguns moradores das áreas rurais 

da cidade de Lorena. 

Segundo o autor, foram entrevistadas 25 pessoas entre 15 a 29 anos. 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 à qualificação profissional 

(EDUARDO, 2018). 

Com o objetivo de conhecer mais de perto a realidade da comunidade 

investigada, o autor realizou uma pesquisa in loco e 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) 

De 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 está 

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”. 
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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 possam 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 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 dê para manter”. 

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

residem em propriedades particulares; quatro vivem em residências do empregador e 

quatro moram em residências alugadas ou arrendadas. Esses resultados asseguram 

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

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; quatro na criação de bovinos; dois têm a renda da família pautada 

no segmento de hortaliças; dois na agricultura; cinco famílias buscam suas rendas na 

prestação de serviços no setor público e três em outros segmentos.  

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; seis não utilizam suas terras para a criação de animais e 

três já buscam outros animais para fortalecer a renda. 

Em relação ao 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; nove praticam o 

plantio de milho; quatro buscam fazer o plantio de feijão; duas famílias plantam 

hortaliças e apenas duas não possuem plantio em suas residências. 
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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; 

dois têm a renda familiar entre 3 até 6 salários; um tem sua renda familiar entre 6 e 9 

salários; e um dos entrevistados possui renda superior a 12 salários mínimos. 

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

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

incompleto e dois, fundamental completo. Todos os moradores abordados têm ou 

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

meio rural. 

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

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

informática; três buscaram o artesanato; dois tiveram a oportunidade de fazer outros 

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

também, um fez o curso de Criação de Animais. 

Em relação a questão do êxodo rural na cidade de Lorena questionou-se sobre 

os casos na família e 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. 

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; 

três acham que faltam melhores equipamentos de saúde e para dois dos entrevistados 

trata-se de outros motivos. 

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 oito dizem estar satisfeitos com os recursos oferecidos pela 

comunidade para a permanência no campo. 
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De todos os dados levantados pela pesquisa realizada por Eduardo (2018), é 

que quando perguntado sobre a atuação no mercado de trabalho, dos 25 

entrevistados, 18 estão na condição de desempregado e sete praticam trabalho 

informal. Este resultado mostra a importância dessa pesquisa com a finalidade de criar 

condições para melhorar a vida dos moradores da zona rural, uma vez que se espera 

acabar com o êxodo rural.  

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. Dois 

acham que é ótima e apenas um 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 qualidade. 

 

 

4.3 Situação Atual da Comunidade Rural Lorenense 

 
Por meio desse estudo, foi possível verificar que, de modo geral, a falta de 

renda e a baixa qualidade de vida são os principais problemas enfrentados pela 

população que vive na zona rural e, na cidade de Lorena - SP, esse problema também 

acontece. Por conta dessas dificuldades, muitas famílias acabam se deslocando da 

zona rural para a cidade. 

Diante dessa realidade, compreende-se a necessidade de criar condições mais 

dignas para essas famílias, tendo em vista que a manutenção das comunidades rurais 

é essencial para o desenvolvimento do município, até porque, a atividade 

agropecuária gera renda e é fundamental à preservação da vida. O Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2019) fez o levantamento dos anos de 2006 e 2017 

e, através desses dados, foi possível analisar a queda dessas áreas ocupadas, 

através de uma análise comparativa. 
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Em 2018, o salário médio mensal era de 2.6 salários mínimos. A proporção 
de pessoas ocupadas em relação à população total era de 21.1%. Na 
comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 157 
de 645 e 305 de 645, respectivamente. Já na comparação com cidades do 
país todo, ficava na posição 466 de 5570 e 1207 de 5570, respectivamente. 
Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário 
mínimo por pessoa, tinha 35.9% da população nessas condições, o que o 
colocava na posição 112 de 645 dentre as cidades do estado e na posição 
3380 de 5570 dentre as cidades do Brasil. (INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, [2019]).    

 

Segundo o Censo Agropecuário do IBGE (2019), é possível observar a 

diferença entre os resultados apontados entre os períodos de 2006 e 20172. 

A Tabela 1 mostra as características dos estabelecimentos agropecuários, 

apresentando a dimensão das áreas ocupadas.  

 

Tabela 1 - Comparação do Censo Agropecuário entre 2006 e 2017 quanto à área dos estabelecimentos 
agropecuários 

 

Característica dos Estabelecimentos  
(hectares) 

Ano 2006 
(hectares) 

Ano 2017 
(hectares) 

Análise 
comparativa 
(hectares) * 

Área dos estabelecimentos agropecuários (hectares) 
 

22.520 21.151 1.369 

Condição legal do produtor (Produtor individual) 
Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas 
Cooperativa 
Proprietário individual 
Sociedade anônima 
 

22.191 
898 
262 

16.039 
4.992 

- 
- 
- 

15.330 
- 

- 
- 
- 

709 
- 

Condição do produtor em relação às terras  
Arrendatário 
Proprietário 

22.421 
2.394 
20.027 

18.422 
- 
- 
 

3999 

Utilização das terras 
Construções 

     Lavouras 
  Áreas para cultivo de flores 
  Áreas plantadas com forrageiras para corte 

          Permanentes 
          Temporárias 

 
558 

 
40 

934 
165 
841 

 
- 
 
- 
- 

71 
1.331 

 
- 
 
- 
- 

94 
490 

     Pastagens 
          Naturais 
          Plantadas degradadas  
           
 

 
6.176 
387 

 
 

 
6.716 

- 
 
 

 
540 

- 
 

Continua... 

                                                        
 
2 Os resultados definitivos do Censo Agropecuário 2017 foram publicados em 25/10/2019, substituindo 

os resultados preliminares publicados anteriormente. 
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... continuação   
     
          Plantadas em boas condições 

 
 

6.920 

 
 

5.011 

 
 

1909 
          Matas ou Florestas 
          Naturais 
          Naturais destinadas à preservação           
permanente ou reserva legal 
          Florestas plantadas  

689 
3.261 

 
2.139 

479 
4.026 

 
2.451 

210 
765 

 
312  

     Sistemas agroflorestais 
Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas 

públicas para exploração da agricultura 
Terras degradadas 
Terras inaproveitáveis para agricultura ou 

pecuária 

- 
158 

 
10 

113 

484 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 

Sistema de preparo do solo 
     Plantio direto na palha 

 
- 

 
133 

 
- 

Área irrigada 3 - 164 - 

Sexo do Produtor 
Masculino 
Feminino 

 
21.674 

846 

 
- 

 
- 

 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2019) 

* Nota: Análise comparativa realizada pelo autor desta pesquisa (2020) 

 

Em 2006, os estabelecimentos agropecuários da cidade de Lorena 

apresentavam uma área total de 22.520 hectares e em 2017 passou a medir 21.151 

hectares, resultando numa queda de 1.369 hectares.  

A condição legal do produtor como individual, em 2006, resultava-se numa área 

total de 22.191 hectares, subdividindo-se em Condomínio, consórcio ou sociedade de 

pessoas, com área de 898 hectares; como Cooperativa, 262 hectares; como 

proprietário individual, 16.039 hectares e como sociedade anônima, 4.992 hectares. 

Já em 2017 a única forma do produtor era como proprietário individual, com 15.330 

hectares. A queda foi de 709 hectares. 

As condições do produtor em relação às terras, como proprietários e 

coproprietários de terras tituladas coletivamente, em 2006, ocupavam a área total de 

22.421 hectares, sendo que, como arrendatário, 2.394 hectares e proprietário, 20.027 

hectares. Em 2017, as condições desses mesmos produtores ocupavam a área total 

                                                        
 
3 Período de referência: 01/10/2016 a 30/09/2017 
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de 18.422, porém, as formas dos vínculos não foram especificadas. O vínculo desses 

proprietários atingiu 3.999 hectares em perda. 

 A utilização das terras era formada, em 2006, da seguinte forma: 558 hectares 

para construções; 1980 hectares para lavouras, sendo 40 hectares para cultivo de 

flores, 934 hectares para plantação de forrageiras para corte e resultando 165 

hectares para lavouras permanentes e 841 hectares para as temporárias. 

Comparando a utilização das lavouras em 2017, pode-se observar que as 

permanentes ocuparam apenas 71 hectares, resultando numa perda de 94 hectares. 

Quanto às lavouras temporárias houve um acréscimo de 490 hectares, resultando 

1.331 hectares utilizados.  

 Em 2006, as pastagens naturais ocupavam 6.176 hectares, havendo um 

acréscimo de 540 hectares em 2017, totalizando 6.716 hectares. 

 As pastagens plantadas degradadas ocupavam 387 hectares, porém, em 2017 

o censo não especificou. A área das plantadas em boas condições diminuiu, pois em 

2016 era 6.920 hectares e em 2017 passou a ocupar 5.011 hectares, resultando em 

uma perda de 1.909 hectares. 

 Em 2006 as matas e florestas em áreas naturais ocupavam 689 hectares. Já 

em 2017 ocupavam 479 hectares, resultando em uma perda de 210 hectares. Porém, 

as áreas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal aumentaram 

765 hectares, pois em 2016 mediam 3.261 hectares e em 2017, 4.026.  O mesmo 

aconteceu com a área das florestas plantadas, apesar de ser menor, mas houve um 

acréscimo de 312 hectares entre os anos de 2006 (2.139 hectares) e 2017 (2.451 

hectares). 

 A utilização das terras para os sistemas agroflorestais, que corresponde à área 

cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e pastoreio por 

animais, o Censo registrou apenas o ano de 2017, 484 hectares utilizados. 

 Em 2006 o IBGE (2019) apontou 158 hectares para tanques, lagos, açudes 

e/ou áreas de águas públicas para exploração da agricultura, 10 hectares de terras 

degradadas e 113 hectares de terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária. 

 Em 2017, o IBGE (2019) apontou 133 hectares de terras em que o plantio era 

feito direto na palha e 164 hectares de área irrigada. 
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 Em 2006 os produtores do sexo masculino predominavam na agropecuária, 

com 21.674 hectares de propriedades, enquanto os produtores do sexo feminino eram 

a minoria, com 846 hectares de propriedades. 

 O Quadro 1 apresenta o grau de escolaridade dos produtores que possuíam 

seus próprios estabelecimentos agropecuários em 2017, que segundo o IBGE (2019), 

indicou que a maioria possuía ensino superior a nível de graduação. 

 

Quadro 1 - Grau de escolaridade dos produtores com estabelecimentos agropecuários  

Escolaridade do Produtor Número de  
estabelecimentos 

Nunca frequentou escola 4 

Antigo primário (Elementar) 33 

Antigo ginásio (Médio 1º ciclo) 13 

Regular do Ensino Fundamental ou 1º 

grau 

22 

Antigo científico (Médio 2º ciclo) 7 

Regular do Ensino Médio ou 2º grau 38 

Técnico de Ensino Médio ou 2º grau 1 

Superior – Graduação 61 

Mestrado ou Doutorado 3 

Não se aplica 7 

                     

 Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2019) 

  

 Conforme os dados do IBGE (2019), em 2006, os produtores do sexo 

masculino possuíam 227 estabelecimentos agropecuários e os do sexo feminino 

possuíam 13, enquanto que, em 2017 os produtores do sexo masculino possuíam 167 

estabelecimentos agropecuários e os do sexo feminino possuíam 15. E na categoria, 

não se aplica, os dados mostraram sete estabelecimentos.  

 O Quadro 2 apresenta a faixa etária dos produtores que possuíam seus 

próprios estabelecimentos agropecuários em 2017, que segundo o IBGE (2019), 

indicou que a maioria pertencia da faixa dos 55 a 64 anos e a minoria possuía menos 

de 25 anos. 
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              Quadro 2 - Faixa etária dos produtores com estabelecimentos 

                                 agropecuários  

 

Faixa etária do Produtor Número de 

estabelecimentos 

Menor que 25 anos 1 

De 25 a 34 anos 16 

De 35 a 44 anos 19 

De 45 a 54 anos 43 

De 55 a 64 anos 51 

De 65 a 74 anos 35 

De 75 anos e mais 17 

Não se aplica 7 

 

                                     Fonte: Adaptado de INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA (2019) 

 
 

   O IBGE (2019) destaca também, que em 2017, o número de pessoal ocupado 

em estabelecimentos agropecuários correspondia a 675, sendo que 302 pessoas 

tinham um laço de parentesco com os produtores e 373 pessoas não tinham laço de 

parentesco com os produtores. Portanto, nota-se que a maior parte das pessoas que 

convivem com esses produtores não são parentes, como por exemplo, filhos ou netos.  

Nesse sentido, se faz necessário garantir que as novas gerações preservem o 

mundo que receberam, garantindo, assim, a continuidade da humanidade, pois a 

experiência que irão viver está repleta de significados que fazem parte da linguagem 

e do patrimônio cultural do seu grupo. Enfim, a experiência do trabalho no campo e 

suas produções devem ser compartilhados pelas famílias e sociedade.  

Diante de tantas dificuldades encontradas, muitas dessas famílias acabam se 

deslocando da zona rural para às cidades, com o objetivo de conseguir uma melhor 

qualidade de vida, um fenômeno que ocorre em escala mundial, o chamado êxodo 

rural. O problema é que esse fenômeno pode trazer vários problemas sociais, pois, 

parte dessas famílias não possuem qualificação profissional exigida pelo mercado de 

trabalho que a cada dia está mais exigente, além do inevitável aumento populacional 
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na cidade, da consequente falta de emprego para os moradores que já vivem na zona 

urbana e terão que concorrer com a população imigrante.  

Os transtornos desse processo atingem toda a sociedade, principalmente, as 

famílias de imigrantes que deixaram a zona rural em busca de melhores condições de 

vida nas cidades.  
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5 CUSTOMIZAÇÃO DO PROGRAMA DE RÁDIO 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma proposta de um programa de 

rádio que atenda às necessidades e anseios dos moradores da zona rural e as etapas 

do processo de criação do roteiro de um programa radiofônico especifico para esse 

público. 

 

 

5.1 Técnicas para a Criação de um Programa de Rádio 

 

Em qualquer emissora de rádio, o primeiro passo para se criar um programa 

de rádio é definir a ideia principal do projeto. Para isso é necessário responder 

algumas perguntas como:  

- Quais são os seus objetivos do programa?  

- Qual a temática e qual linguagem irá adotar?  

- Qual a duração e o dia que será inserido na grade de programação da 

emissora? Entre outros. 

Após obter as respostas para essas perguntas, o próximo passo é definir o 

público que pretende atingir com o programa e conhecer o perfil desse público, seu 

gosto musical, sua rotina de vida e costumes. Essas informações são essenciais para 

a criação do conteúdo que será produzido em todos os programas.  

Cada programa que vai ao ar deve ser pensado e estruturado de forma 

individual para que os conteúdos tenham qualidade, as músicas sejam bem 

selecionadas e as informações tenham consistência. Para que isso seja possível, 

cada episódio deverá ter um roteiro bem planejado com entrevistas e informações 

atualizadas para evitar erros e repetições. 

Todas essas questões abordadas no programa devem ser respondidas com 

antecedência e estruturadas em um script que poderá ser utilizado para orientar e 

direcionar a produção do programa. Além do cuidado necessário em relação ao 

conteúdo do programa é muito importante também considerar a arte técnica que é de 

extrema importância para garantir a qualidade do produto final do programa. 
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As questões abordadas nesta pesquisa referem-se ao contexto da zona rural 

de Lorena que, em geral, é muito difícil, devido à falta de renda e a baixa qualidade 

de vida que são os principais problemas enfrentados pela população que vive nessa 

região. O roteiro de um programa de rádio deve ser planejado e pensado com foco 

nas necessidades de seu público.  

A partir dos dados coletados, por meio de uma pesquisa realizada, é possível 

criar um roteiro de programa radiofônico que ofereça ao ouvinte informações 

necessárias para melhorar a sua qualidade a vida.  

A manutenção das comunidades rurais é essencial para o desenvolvimento do 

município e a atividade agropecuária gera renda e é fundamental à preservação da 

vida. 

 

 

5.2 Programa “Inova Rural” 

 

Esta pesquisa tem como proposta a possibilidade de criar um programa 

radiofônico com o nome “Inova Rural”. O programa abordará temas ligados ao 

desenvolvimento do agronegócio da região, de forma clara e acessível, 

principalmente, pesquisas que têm alguma aplicação prática no dia a dia do pequeno 

produtor rural. A ideia é produzir um programa, onde o sujeito principal seja o produtor 

rural e os jovens que vivem nessas regiões. 

A proposta inicial é que o programa seja exibido semanalmente às quartas-

feiras, das 6h às 7h pela Rádio Inova FM 107,3 Mhz de Lorena (SP), que tem seus 

estúdios instalados nas dependências do UNIFATEA. A ideia é que, depois de algum 

tempo, após a verificação do feedback positivo dos ouvintes, o programa passe a ser 

exibido de segunda a sexta-feira. 

O programa contará com música sertaneja, estilo musical preferido pelo 

homem do campo e três quadros com informações relacionadas ao dia a dia da 

população que reside na zona rural. 

O escopo do programa está organizado em três quadros, a saber: “Agenda 

Rural”; “Entrevista da Semana” e “Tire suas Dúvidas”. 
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O primeiro bloco do programa contempla o quadro, “Agenda Rural”, que 

divulgará os principais eventos que acontecem na região e que fazem parte da 

realidade do homem do campo, festas de peão, religiosas, eventos promovidos pelos 

sindicatos, entre outros. 

No segundo bloco, ter-se-á o quadro “Entrevista da semana”, com 

especialistas que possam orientar os moradores da zona rural em vários aspectos 

relacionados ao seu dia a dia e ao seu negócio. Todas as semanas haverá uma 

temática diferente e uma entrevista gravada anteriormente para ser inserida no roteiro 

do programa. As temáticas serão pautadas de acordo com os anseios e necessidades 

dos moradores da zona rural de Lorena. 

No terceiro bloco terá o quadro “Tire suas Dúvidas” em que o morador da zona 

rural terá a oportunidade de tirar suas dúvidas sobre o seu negócio ou qualquer outro 

assunto relacionado à vida no campo. O ouvinte contatará a produção via telefone e/ 

ou redes sociais. A produção do programa, por sua vez, terá a responsabilidade de 

encontrar o especialista que dará a resposta ao ouvinte do programa em momento 

subsequente. 

Nos quadros do terceiro e quarto bloco do programa “Inova Rural”, a Rádio 

Inova FM utilizará os recursos da tecnologia para ligar o homem do campo ao 

especialista. Essa é uma grande oportunidade de promover Design e Tecnologia 

Social e a extensão universitária por meio do rádio. 

Os ouvintes do programa poderão interagir com o programa, por meio dos 

vários canais de comunicação disponibilizados pela emissora como: Telefone, 

Whatsapp, Facebook, Instagram e também pelo site da Rádio.  

 

 

5.3 Protótipo do Roteiro do Programa “Inova Rural”  

 
 O draft a seguir mostrará um roteiro sugerido para o programa “Inova Rural”, 

abordando a programação completa de um dia, com músicas, entrevistas, divulgação 

de eventos e muito mais. 
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PROGRAMA INOVA RURAL 
HOJE É DIA... 06 DE JANEIRO DE 2021 

 
 

06H – (ABERTURA) 

 
 
LOCUÇÃO: Muito bom dia a você amigo e amiga do campo! Estamos começando o 
nosso programa Inova Rural, o seu programa de todas as quartas-feiras aqui pela 
Inova FM, com muita moda sertaneja e as informações mais importantes para o seu 
dia. E para começarmos muito bem o programa de hoje, tem moda boa no seu rádio... 
 
 
MÚSICAS (Programação automática da rádio) 
 
 
LOCUÇÃO: Esse é o nosso programa Inova Rural, boa moda sertaneja e informações 
para o homem do campo! Depois do intervalo tem a agenda rural desta semana! 
 
 

06H15 - INTERVALO 
 
 
LOCUÇÃO: Estamos de volta com o programa Inova Rural e agora você confere os 

eventos que acontecem em nossa região! 
 
 
VHT – AGENDA RURAL 
 
 

Na próxima quinta-feira, o Sindicato Rural de Taubaté reunirá presencialmente, 
algumas lideranças rurais do setor, na sede do Recinto de Exposições, respeitando 
todos os protocolos de biossegurança do Covid-19, onde acompanharão o Dia de 
Campo Seguro, do projeto Família Nação Agro, iniciativa do Senar São Paulo, em 
parceria com o Canal Rural.  
 
Os palestrantes apresentarão e debaterão temas sobre agregação de valor e 
indicação geográfica. Antes da pandemia, esse evento era itinerante e percorria os 
municípios do interior de São Paulo, levando discussões de muitos assuntos do 
agronegócio. 
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VINHETA – PASSAGEM 

 
 

O Sindicato Rural de Lorena, Piquete e Canas promete agitar o mercado do 
agronegócio no Vale do Paraíba. No próximo sábado, o Recinto de Exposições do 
Sindicato Rural receberá a II Feira Agropecuária. 

 

O evento acontece das 8h às 18h e terá palestras com temas relacionados ao 
segmento, como ferramentas de gestão e lucratividade e comercialização de 
bezerros, além da feira de comercialização direta de bovinos de leite e corte entre 
produtores da região, venda de equipamentos agrícolas, implementos e muito mais. 

 

Para participação é necessária inscrição no local do evento, com início às 8h. Mais 
informações sobre a inscrição de animais para a feira e equipamentos no sindicato 
pelo telefone (12) 3153-1743. O evento conta com apoio da Prefeitura Municipal de 
Lorena. 

 

 
LOCUÇÃO: E depois das informações tem boa moda sertaneja pra você...  

 

 

MÚSICAS (Programação automática da rádio) 
 

 

LOCUÇÃO: Esse é o nosso programa Inova Rural, boa moda sertaneja e informações 
para o homem do campo! Depois do intervalo tem a entrevista da semana! 
 

 

06H30 - INTERVALO 

 
 
VINHETA - PROGRAMA 
 

 

LOCUÇÃO: Estamos de volta com o programa Inova Rural e agora você confere a 
entrevista desta semana! 
 

 
VINHETA – ENTREVISTA DA SEMANA 

 

 

O agronegócio é responsável por 21,1% do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, o 
que significa que mais de um quinto de tudo o que é gerado no Brasil sai da agricultura. 
E, desse total, cerca de 25% é proveniente da agricultura familiar, ou seja, 5% do PIB 
brasileiro tem origem nas propriedades dos pequenos empreendedores rurais. 
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Como o pequeno empreendedor rural pode administrar bem o seu negócio? Qual a 
melhor estratégia de investimento? Como fazer com que seus resultados financeiros 
sejam bem aplicados? Essas e outras perguntas serão respondidas pelo Professor do 
Curso de Administração do UNIFATEA, Henrique Martins Galvão. 

 

 

LOCUÇÃO: E depois da entrevista é hora de moda sertaneja pra animar sua manhã! 

...  

 

 

MÚSICAS (Programação automática da rádio) 

 

 

LOCUÇÃO: Esse é o nosso programa Inova Rural, boa moda sertaneja e informações 

para o homem do campo! Depois do intervalo você vai tirar suas dúvidas! 

 

 

06H45 - INTERVALO 

 
 

LOCUÇÃO: Estamos de volta com o programa Inova Rural e agora é hora de tirar 

suas dúvidas no programa! Você nos envia a pergunta e nós vamos atrás da resposta 
pra você! 

 

 

VINHETA – TIRE SUAS DÚVIDAS 

 

 

A pergunta de hoje vem do José do Patrocínio, morador do bairro Pinhal Novo em 

Lorena. Ele cria galinhas no quintal e notou um comportamento estranho. Algumas 
galinhas comem a casca dos ovos que elas mesmas botam. Ele quer saber o motivo.  

 

José, a produção no nosso programa levou a sua dúvida para um especialista na 
cidade de Taubaté, no Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de 
Taubaté, onde existe um galinheiro experimental. Quem nos traz essa resposta é o 
Prof. José Maurício Bueno da Costa, Doutor em Zootecnia e especialista em nutrição 
animal. 

 

 

SONORA - Entrevistado 

 

 

LOCUÇÃO: E você também pode participar do programa e tirar também suas dúvidas. 
Basta ligar pra gente no telefone (12) 2124 2868 e falar com a nossa produção, que 
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iremos atrás da resposta pra você. E depois de tirar suas dúvidas, é hora de moda 
sertaneja da melhor qualidade pra você! 

 

 

MÚSICAS (Programação automática da rádio) 

 

 
11H58 – ENCERRAMENTO 

 

 

LOCUÇÃO: Esse foi mais um programa Inova Rural, o seu programa de todas as 

quartas-feiras aqui pela Inova FM com muita moda sertaneja e as informações mais 
importantes para o seu dia. Na semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser! 
Até lá... 

 

 

VINHETA – FINAL DO PROGRAMA 

 

 

5.4 Análise da Proposta  

 
A criação deste programa radiofônico contempla o que se discutiu sobre DS, 

segundo (PAPANEK, 2000 p. 235): “Em termos práticos, design social responsável 

significa projetar para as necessidades das pessoas, em vez de seus desejos”. 

Diferentemente do Design comercial que está mais voltado para a venda e o lucro, o 

design social se preocupa com as questões sociais, visto que a proposta do programa 

de rádio deverá acontecer em uma rádio que pertence a uma fundação que tem como 

uma de suas missões, desenvolver ações de caráter beneficente, assistencial, 

educativo, cultural, técnico, de conscientização pública e apoio às ações que 

contribuam para o fortalecimento da responsabilidade social e à promoção de um 

mundo mais humano e responsável. 

A Inova FM, emissora de rádio pertencente à Fundação Olga de Sá, possui 

uma outorga de concessão educativa, que são permissões e autorizações para 

execução dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, com finalidade 

exclusivamente educativa. Por não tratar-se de emissora comercial, é vedada a 

finalidade lucrativa, de acordo com o Art. 3º da Portaria Interministerial nº 651, de 15 
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de abril de 1999 (BRASIL, 1999). As emissoras educativas são proibidas de veicular 

publicidade em sua programação. 

A proposta deste programa radiofônico configura-se como TS, porque tem o 

rádio que, por meio da tecnologia, abre perspectivas para uma maior e melhor 

interação com a comunidade rural. Isto pode-se evidenciar pela temática do programa 

que está ligada diretamente às necessidades da zona rural, pois contém quadros que 

contemplam as necessidades e anseios dessa população. 

Os quadros do programa foram pensados com o objetivo de proporcionar aos 

ouvintes da zona rural de Lorena informações que possam potencializar os dons e as 

habilidades do homem do campo, ampliar a experiência pessoal, promover a 

criatividade e a qualidade das atividades exercidas por eles. 

Como a TS adota técnicas que podem ser utilizadas para solucionar problemas 

sociais foi possível relacionar com os meios de comunicação social, mais 

precisamente, o rádio, por ser um recurso de baixo custo, fácil aplicabilidade e impacto 

social e um ótimo instrumento de comunicação para auxiliar os moradores da zona 

rural em suas atividades, proporcionado uma melhor qualidade de vida. 

A plástica do programa, vinhetas, trilhas utilizadas para locução, estilo das 

músicas e o nome do programa foram pensados de acordo com a realidade do 

público-alvo, que são os moradores da zona rural. 

A concepção do roteiro, por seu turno, pauta-se na problemática dos sujeitos 

imersos no contexto rural, isto equivale dizer que, a partir das informações coletadas 

por Eduardo (2018), foi possível criar um script de um programa radiofônico que 

atendesse às necessidades dos moradores da zona rural de Lorena, utilizando os 

conceitos metodológicos do DS e da TS. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O rádio, considerado um dos mais importantes meios de comunicação social 

e um veículo de massa de fácil acesso, tem como característica a interatividade, 

proporcionando a seus ouvintes informação, entretenimento e prestação de serviços. 

Além dessas possibilidades, o rádio também tem a capacidade de utilizar os seus 

recursos para promover ações sociais. 

Outras características que representam esse meio de comunicação estão 

relacionadas ao seu caráter sugestivo. O rádio transmite os acontecimentos em tempo 

real e tem a capacidade de penetração em diferentes classes socioculturais e ainda 

possui simplicidade e baixo custo de produção. É algo que se pode transportar com 

facilidade, não necessida de internet para funcionar e é livre de custos. A 

acessibilidade tecnológica e o baixo custo de produção fizeram-no popular e o 

preferido para ativistas e movimentos populares. Como grande fonte de informação, 

o rádio pode colaborar, também, na resolução dos mais variados problemas sociais. 

Além de proporcionar entretenimento, o rádio também orienta os seus 

ouvintes sobre os mais variados setores da sociedade, abordando temas que 

interferem diretamente em suas vidas, como: educação, saúde, saneamento básico, 

questões jurídicas, meio ambiente etc. Além disso, o rádio pode também informar 

sobre as mudanças no trânsito; prazo de agendamento de pagamento de impostos; 

doação de sangue; ineficiência no oferecimento de água, esgoto e energia; 

atendimento em hospitais; dentre outros. Isso mostra o grande potencial que esse 

veículo de comunicação possui para promover cidadania.  

A cidadania é construída por meio da relação das pessoas com a sociedade 

em que vivem e o rádio, sendo este valioso canal de comunicação, tem a missão de 

compartilhar conhecimentos e opiniões dessas pessoas. Essa troca de informações e 

conhecimentos faz com que o indivíduo se sinta mais parte dessa sociedade do qual 

está inserido     

Os meios de comunicação de massa, como o rádio por exemplo, e as 

tecnologias sociais podem ser mediadores entre a práxis e os discursos sociais. Em 

um mundo totalmente midiático, a cidadania acaba sendo atrelada aos discursos 
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divulgados pelos veículdos de comunicação. O rádio tem a capacidade de empoderar 

os indivíduos com informações que os ajudem a desempenhar seus papéis enquanto 

cidadãos. Nesse sentido, o rádio tem um papel social importamte enquando mediador 

de informações consideradas relevantes para a sociedade. 

Após ter o conhecimento de um trabalho realizado na cidade de Lorena por 

Eduardo (2018) relacionado ao problema do êxodo rural, associado aos estudos 

realizados por este pesquisador durante o Programa de Mestrado em Design, 

Tecnologia e Inovação, surgiu a ideia de criar um projeto de um programa radiofônico, 

que tivesse como proposta, a divulgação de conhecimentos científicos para o 

desenvolvimento de técnicas, produtos ou serviços que ajudassem a qualificar as 

atividades agropecuárias exercidas por essa população ou mesmo a divulgação de 

alguma informação que pudesse contribuir e melhorar a qualidade de vida dos 

moradores da zona rural, evitando assim, o êxodo rural. 

Para a consecução destes objetivos pautou-se no aporte teórico do DS que é 

a área do design que se preocupa com o papel do profissional designer e a sua 

responsabilidade na sociedade e que tem como proposta cuidar das necessidades 

das pessoas, do acesso às necessidades básicas, como por exemplo, a falta de 

acesso à água, à energia, dentre outros. Essa metodologia tem a preocupação de 

contribuir e melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

Em comparação com  outros veículos de comunicação, o rádio possui o 

aparelho receptor mais barato, sendo acessível a uma parcela muito maior da 

população. E o custo de produção também é o mais baixo, possibilitando maior 

abertura de comunicação, sobretudo entre as populações mais carentes da nossa 

sociedade. 

Como a TS adota técnicas que podem ser utilizadas para solucionar problemas 

sociais, foi possível também relacionar esse conceito com os meios de comunicação 

social, como o rádio, por exemplo, por utilizar recursos de baixo custo, fácil 

aplicabilidade e impacto social, com o intuito de oferecer aos moradores da zona rural 

de Lorena informações que possam melhorar a qualidade de vida dessa população.  

A revisão bibliográfica desses temas, mais o estudo da pesquisa realizada por 

Eduardo (2018) que possibilitou identificar as dificuldades enfrentadas pela população 
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da zona rural da cidade de Lorena, ofereceu suporte para desenvolver esta pesquisa 

e a possibilidade de uma proposta de criação de um programa de rádio que ganhou o 

nome de “Inova Rural”.  

No desenvolvimento da proposta de um programa de rádio pode-se inferir a 

importância da utilização desse veículo de comunicação no desenvolvimento da 

pessoa humana. Portanto, é inegável o dever das emissoras de rádio de inserirem em 

sua grade de programação conteúdos que contribuam e promovam ações sociais e 

não apenas conteúdos, cujo único objetivo é o da competição no Instituto Brasileiro 

de Opinião e Pesquisa (IBOPE), sem qualquer compromisso com a promoção da 

cidadania. 

O referido estudo propiciou ao pesquisador compreender a importância dos 

veículos de comunicação como fomentadores de ações inovadoras que podem refletir 

avanços significativos para o desenvolvimento de ações sociais. Não obstante a isso, 

a pesquisa serviu também de fortalecimento teórico para o desenvolvimento 

acadêmico do pesquisador, ampliando sua visão a respeito das mais variadas 

possibilidades de atuação, utilizando como base teórica o DS e da TS.  

A experiência construída, a partir desta pesquisa, foi possível conhecer a 

realidade vivenciada pelos moradores da zona rural de Lorena, o que traz para este 

pesquisador, a real necessidade de buscar meios e soluções simples, por meio da 

informação que possam oportunizar a essas famílias a geração de renda, de trabalho, 

educação, com o intuito de lhes proporcionar uma qualidade de vida mais digna e feliz. 

A proposta da criação de um programa de rádio com potencial para oferecer 

condições que ajudem a melhorar a qualidade de vida dos moradores da zona rural 

de Lorena, despertou neste pesquisador, o desejo de criar novas possibilidades de se 

utilizar essas mesmas ferramentas para promover outros projetos que busquem 

soluções para os mais variados problemas encontrados em nossa sociedade. 

Portanto, esta pesquisa enseja a finalização de uma proposta, mas não da 

totalidade de um tema. Muito há o que se dizer sobre o rádio e suas possibilidades, a 

zona rural de Lorena e o DS e as TS como impulsionadores para se (re) pensar os 

problemas sociais. Deu-se aqui um passo, que somado a tantos outros inspirados 

neste fazer científico, poderão demonstrar que as transformações sociais que 
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desejamos são fruto da relação direta dos sujeitos com os contextos sociais em que 

se inserem, aquilatados por uma práxis crítica. Ao menos é o que aqui se conclui e se 

espera! 
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