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Introdução

O presente artigo visa identificar e analisar a criação 
e produção cultural de jovens no meio rural em termos 
de dança, no município de São Joaquim do Monte, no 
agreste pernambucano. O estudo faz parte de uma 
pesquisa maior que engloba comunicação e cultura no 
desenvolvimento local, em termos de moda, vídeo, 
fotografia, jornalismo, rádio, teatro e música, 
desenvolvida pelo Programa de Pós-Graduação em 
Extensão Rural e Desenvolvimento Local (Posmex), da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 
Especificamente, pretende-se revelar as potencialidades 
em “capital cultural personalizado” (Bourdier, 1998)[1]
para o desenvolvimento local, ao mesmo tempo 
contribuir para a leitura contemporânea do meio rural 
que extrapola a noção de espaço agrícola.

A cultura, como objeto de estudo deste artigo numa 
perspectiva de desenvolvimento local, pode se 
apresentar como um campo fértil para aprofundar os 
conhecimentos das especificidades da juventude rural, 
assim como pode representar um instrumento de 
transformação do meio rural e de ampliação dos 
conhecimentos e perspectivas profissionais para os 
jovens.

No entanto, apesar da importância das políticas 
públicas voltadas para o meio rural, a juventude rural é 
foco de pequenas e isoladas iniciativas, que em sua 
maioria tem como público, jovens das cidades. No 
presente trabalho, levanta-se questões como a falta de 
políticas públicas, a importância da cultura como 
estratégia para a construção da cidadania e do 
desenvolvimento local.

O recorte dado neste estudo versa sobre os talentos 
de jovens na zona rural, pouco estudados no meio 
acadêmico, onde o que interessa é perceber essa 
categoria e sua realidade em uma nova formulação de 
projetos individuais, e identificar as imagens que 
ilustram e dão sentido aos projetos de vida destes 

jovens. É importante apresentar uma “outra configuração 
do rural que não se define mais exclusivamente pela 
atividade agrícola” (SILVA, 1999)[2], e que nos jovens 
desta pesquisa muito claramente se enxerga nas atividades 
realizadas e por seus projetos de vida vislumbrados. Aqui, 
a juventude aparece como protagonista de histórias com um 
roteiro diferente do que costumeiramente aparecem nas 
pesquisas quando o assunto é “juventude rural”.

O município de São Joaquim do Monte, localizado na 
Região de Desenvolvimento do Agreste Central 
pernambucano, possui 20.869 habitantes em uma área de 
243 km², de acordo com a Contagem Populacional 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) em 2007. Segundo o IBGE (2000) 6 ,sua população 
urbana era de 11.354 e a rural de 8.488; e em 2007 se 
percebe uma diminuição da população rural para 7.399 
habitantes. Uma redução de mais de 10% em sete anos.

Mesmo com uma população maior no espaço urbano, o 
município de São Joaquim do Monte apresenta 
características rurais, onde boa parte de sua população, 
5.365 pessoas, está ocupada com atividades agropecuárias 
e cerca de 2.315 desempenham outras atividades. 
Inversamente proporcional a esses dados, o PIB Municipal 
2006 demonstra que as atividades agropecuárias 
correspondiam a apenas 15,75%, a indústria 8,89% e os 
serviços a 75,36% do PIB de São Joaquim do Monte 
(CONDEPE/FIDEM). Uma questão para estudos 
posteriores é a relação dos serviços públicos que são 
responsáveis por 753 empregos formais gerados no 
município, na análise do PIB Municipal.

Material e métodos

No presente trabalho foram realizadas pesquisas 
exploratória, bibliográfica e documental e utilizada a 
prática da metodologia participativa, sendo proposto o 
método estudo de caso de Yin (2005)[3], que é um estudo 
empírico que investiga um fenômeno em seu contexto real. 
Como instrumentais foram utilizados registro fotográfico, 
entrevista, diário de campo, bem como observação 



sistemática com anotações em fichas de registro in 
loco, analisados através da compreensão das relações 
entre cultura e desenvolvimento local. Para análise 
específica da produção cultural, foram utilizados 
trabalhos desenvolvidos no campo da dança 
(ELLMERICH, 1987, ZUMTHOR, 2000)[4,5] e da 
juventude rural (WANDERLEY, 2007, CAPUTO, 
2006)[6,7].

A pesquisa teve como foco de investigação jovens de 
três grupos de dança no município de São Joaquim do 
Monte – Grupo de Dança Calango do distrito de Barra 
do Riachão, o grupo de Hip Hop e o Grupo Folclórico 
Folcloarte, sobre suas habilidades, assistindo a ensaios, 
ouvindo relatos de suas expectativas com relação a sua 
permanência ou não no campo. Foram necessárias duas 
viagens para observação e aplicação de questionários, 
onde foi possível construir uma visão do objeto de 
estudo. Trata-se ainda de uma pesquisa pouco 
explorada e, portanto, nova no universo rural. 
Configurando-se em um breve estudo de caso, que 
deixa pistas para novas pesquisas. 

Resultados

A juventude pode ser entendida como um segmento 
da sociedade caracterizado por um momento da vida 
em que se intensifica a formação física, intelectual, 
social e cultural; sendo um período de transição entre a 
infância e a idade adulta. Apesar de sofrerem grande 
parte das mesmas contingências que atinge a maioria da 
população brasileira, os jovens possuem necessidades, 
potencialidades e demandas específicas, não 
exclusivas, diferentes em relação a outros segmentos 
etários.

Em pesquisa realizada no estado de Pernambuco, 
Wanderley (2007) [6], utilizando os dados oficiais de 
censo e do IBGE, nos mostra que a população rural, 
nas faixas etárias entre 15 a 24 anos, correspondia, em 
2000, a 391.591 jovens - 23,7% da população rural do 
Estado - numa proporção de 52,9% do sexo masculino 
e 47,1% do sexo feminino. Esses jovens rurais em 
muitos aspectos se assemelham aos jovens urbanos, no 
que diz respeito ao modo de vestir, das conversas, das 
preferências artísticas ou grupos musicais, e, mesmo no 
que se refere às carências sociais. Esta compreensão faz 
com que os jovens rurais não sejam isolados, como se 
fossem pertencentes a um mundo alheio. Por outro 
lado, não podemos, tampouco, homogeneizar a 
juventude rural à juventude urbana, pois a juventude 
rural apresenta especificidades referentes ao ambiente 
em que vivem. (WANDERLEY, 2007) [6]

Apesar do número de estudos sobre a juventude 
terem aumentado nos últimos 15 anos, ainda é 
insuficiente e pontual a produção acerca da juventude 
rural. Na verdade, somente algumas instituições 
privadas, como ONGs, têm impulsionado o tema, ainda 
de maneira insuficiente (CAPUTO, 2006) [7]. Brumer 
[8] analisa que um tema recorrente nos estudos acerca 
da juventude rural se refere à migração constante dos 

jovens para a cidade, justificada, muitas vezes, por uma 
visão negativa da atividade agrícola.

Os estudos mostram que a atividade agrícola não atrai a 
juventude a permanecer no campo devido, principalmente, 
à terra insuficiente e ao trabalho forçado, sem férias, sem 
finais de semana livres e, muitas vezes, sem participação na 
renda monetária. Entretanto, mesmo sem relacionar o seu 
futuro com a agricultura, muitos jovens demonstram desejo 
de continuar morando no meio rural, sem abrir mão, 
contudo, das oportunidades profissionais não-agrícolas, 
assim como as oportunidades de lazer e de acesso tanto à 
educação, como também à informatização, pois, dessa 
maneira, os jovens estão conectados com um universo mais 
amplo do que o ambiente em que vivem (CARNEIRO, 
2007) [9].

Nos três casos analisados, a ausência de apoio efetivo 
por parte dos gestores públicos, contribui para que os 
grupos busquem meios e estratégias de atender às suas 
necessidades, mas também geram uma dependência dos 
mesmos gestores, de forma que os momentos de apoio se 
caracterizam como “ajuda” ou “contribuição”, tirando 
assim a compreensão do papel real do gestor em relação 
aos grupos.

Há ainda a compreensão sobre o papel que a dança 
desempenha na vida dos jovens, como um mecanismo de 
inclusão social, oportunizando a ocupação, o convívio em 
grupo, conhecimentos acerca de aspectos culturais e de 
desenvolvimento da comunidade. Outros percebem o 
quanto os grupos ao participarem de festivais, campeonatos 
e outros espaços de apresentação, estão levando o nome da 
comunidade e do município. Essa última percepção traz 
como elemento para aprofundamento futuro, as motivações 
dos gestores públicos para apoios pontuais aos grupos que 
divulgam o município em eventos fora do local. 

Os jovens do Hip Hop de São Joaquim do Monte, 
praticam o break (parte dançada), deixando de lado as suas 
outras expressões artísticas como graffiti, DJ e MC. Ou 
seja, interessam-se pela performance, que por si só é um 
ato comunicativo que envolve a obra e o público. Verifica-
se ainda que os pré-adolescentes encontram no breaker
uma forma de tentar diminuir o estranhamento do corpo na 
juventude e de buscar uma nova forma de inserção na 
sociedade. 

Alguns jovens pertencentes ao grupo trabalham tanto no 
comércio como em atividades agrícolas. A maioria dos pais 
destes jovens têm na agricultura a principal atividade 
econômica. Todos os integrantes do The Boys Dance
estudam nas escolas do município. A maioria é da escola 
Oswaldo Benício e se encontra entre a sétima, oitava série e 
o primeiro ano do ensino médio. 

Para os jovens, há um desejo de aprofundar os 
conhecimentos sobre o hip hop, conquistar condições 
financeiras para dar aulas de hip hop e criar mais 
oportunidades de apresentações, tanto na cidade de São 
Joaquim do Monte, como em outras localidades. Com estas 
condições, eles expressam a vontade de continuar no 
município natal.



O Grupo Folcloarte chegou a perder oportunidades 
de participar em festivais por não trabalhar com música 
ao vivo, e sim com play back. Esse fato parece 
estabelecer um limite entre as condições reais para o 
desenvolvimento da atividade e os sonhos e desejos do 
grupo.

O grupo já montou quatro espetáculos, sendo que o 
último chamava-se Meu Nordeste meu lugar, que 
apresentava a diversidade de danças folclóricas da 
região. O grupo não tem momentos de estudos e 
formação sobre música, dança ou teatro. O trabalho 
acontece pela intuição e pela percepção sobre o que 
está acontecendo em outros espaços, como sua 
participação num festival de dança em Bonito, onde 
pôde perceber e buscar inspiração nas tendências e 
novidades. Não há um reconhecimento em relação às 
articulações com outros grupos.

As principais dificuldades enfrentadas pelo grupo 
são de ordem financeira e de preconceitos, 
relacionados à sexualidade, fato que dificulta uma 
maior participação, e que de certa forma atrapalha o 
andamento do grupo. Vários jovens afirmam haver 
preconceitos por parte dos pais que resistem 
principalmente à participação dos jovens do sexo 
masculino, sugerindo a busca de outras atividades 
produtivas. Alguns jovens afirmam terem sofrido 
agressões verbais pelo fato de participar do grupo de 
danças, e ter associado a essa participação sua 
orientação sexual.

Discussão

O incentivo e o apoio ao desenvolvimento de 
talentos jovens e atividades culturais no campo da 
dança dentro de uma nova configuração do rural se 
apresentam com bastante fragilidade e precariedade no 
município de São Joaquim do Monte.

As políticas culturais são inexistentes no que se 
refere à esfera municipal e pouco acessadas ou nunca 
acessadas nos âmbitos estadual e federal. O que se 
chama de política cultural do município parece estar 
restrita ao apoio da Prefeitura Municipal a uma festa 
religiosa anual, e assim como muitos pequenos 
municípios do interior do Nordeste, às festas de 
padroeiro, carnaval, São João e de final de ano, com a 
contratação de bandas de forró estilizado, normalmente 
patrocinado por políticos influentes no município. 

Não parece haver um interesse ou valorização por 
parte dos gestores públicos municipais de cultura, 
acerca das condições necessárias ao desenvolvimento 
das atividades praticadas por jovens numa perspectiva 
de alcançar seus desejos e realizações, individuais e 
coletivas. Isto inclui as oportunidades profissionais, de 
lazer, de acesso à educação, à informatização, às 
manifestações culturais e opções de entretenimento, 
como a dança, por exemplo. Já que o desenvolvimento 
local pressupõe construção de oportunidades e de 
melhores condições de vida para as populações locais, 
incluindo bem-estar econômico e identidade cultural.

De acordo com González apud Sigrist [10], enquanto 
espaço festivo, as danças nos contextos populares mantêm 
um caráter aglutinador e, portanto, de participação, entre os 
diversos grupos sociais. Por representar aspectos sociais da 
vida diária, elas se convertem, por necessidade, em um eixo 
cultural chave para constituição das identidades, permitindo 
a liberdade de expressão, a retomada de códigos antigos, a 
atualização de códigos novos e se firmam como patrimônio 
imaterial de um grupo social em processo de comunicação. 

Da mesma forma, é importante observar a necessidade 
de projetos de extensão rural que estejam atentos às 
especificidades, potencialidades e demandas da juventude 
rural, não somente no que se refere ao desenvolvimento de 
práticas agrícolas, mas também de demandas não agrícolas. 
Esse desafio está colocado, não somente para as 
organizações que executam a Política Nacional de Extensão 
Rural e Desenvolvimento Local, mas também que 
trabalham com políticas de educação, cultura e lazer. 

Algumas questões ainda não respondidas neste trabalho 
merecem destaque para uma investigação com maior 
profundidade, entre elas: os aspectos que levam os 
integrantes do Folcloarte a sofrerem vários tipos de 
discriminação, sobretudo no que se refere à relação entre 
dança e homossexualidade; o preconceito dos pais, de 
jovens mulheres, e da sociedade em geral, sobre a 
participação no grupo de hip hop; a ausência de convívio 
entre os diversos grupos de dança, que não se conhecem ou 
não estabelecem relações, seja para a troca de experiências 
ou para a busca de políticas públicas de cultura.
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