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Tecnologia, comunicação e desenvolvimento 

¨  acesso da população 
rural à informação 
expandindo suas 
liberdades reais, 
ajudando na remoção de 
privações e o isolamento 
(SEN, 2000). 

 



TICs 
¨  meios de comunicação 

tradicionais - rádio e Tv 
¨  novos meios: telefones 

celulares (acesso à Internet 
e captação de sinal de 
televisão), tablets e  
microcomputadores.  

¨  a tecnologia não é a 
técnica em si, não é 
simplesmente o objeto 
concreto, mas o reflexo 
causado na sociedade por 
esses objetos (SFEZ, 
2007). 



TICs 
¨  crescente sensibilidade frente às 

diferenças de gênero e de geração, 
a agricultura familiar ainda se 
ressente da falta de reconhecimento 
do trabalho feminino.  

¨  êxodo dxs jovens – moças - é uma 
realidade mesmo na agricultura 
familiar.  

¨  masculinização e envelhecimento são 
constantes na realidade rural 
(CAMARANO e ABRAMOVAY, 
1999). 

¨  1ª.vez:  censo agropecuário do IBGE 
2007 dados sobre TICs no meio 
rural.  

¨  questionou sobre a existência de 
contato por telefone ou correio 
eletrônico na propriedade  

¨  identificar se os estabelecimentos 
tinham televisão com antena comum, 
TV com antena parabólica, 
videocassete, DVD, rádio, 
computador e acesso à Internet. 



TICs 

¨  presença nas relações 
afetivo-produtivas na 
agricultura familiar 

¨  interseccionalidade de 
gênero e de geração na 
paropriação de TICs 

¨  aplicação de TICs no 
monitoramento 
agrícola 

¨  TICs e o trabalho 
leve 



Reprodução Globo Repórter, 20/03/2015. 

Representações de uma categoria em transformação  



Reprodução Globo Repórter, 20/03/2015. 

ambiente de privações  



Reprodução Globo Repórter, 20/03/2015. 

espaço de oportunidades 



Reprodução Globo Repórter, 20/03/2015  

associações/distinções do urbano  



Novo rural 

As reportagens buscam superar a ideia 
primeira do rural como um lugar de privações, 
em favor de um novo rural a partir do meio 
urbano. A categoria em transformação - o 
rural- a partir de manifestações consideradas 
inovadoras econômica e socialmente.  

¨  Robert White (2001, p. 
124), estudando a 
comunicação e 
desenvolvimento na 
América Latina e África 
atribui a falta de 
comunicações na zona 
rural à falta de 
investimento 
governamental. 



Slide Show Tips 
¤  indicadores como escolaridade, 

gênero e poder aquisitivo 
revelam a predominância no 
ciberespaço de uma população 
branca, com educação superior, 
renda familiar considerável e 
com fluência em inglês  

¤  baixo poder aquisitivo mas 
também dependeriam de 
recursos físicos, digitais, humanos 
e sociais (FRAGOSO, 2004). 



Plataforma Lazos (game, app) 
 

+Algodón: FAO (ONU) e UFSM 

Criar a Bios 
Agregar arquivos  
de audio e video 

Gerar Sociogramas 
(Nvivo) 

 

16x9 

4x3 


