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Introdução

O objetivo desta comunicação é analisar o uso e as 
influências da comunicação jornalística e digital e suas 
apropriações pelos jovens rurais do município de São 
Joaquim do Monte, no agreste do Estado de 
Pernambuco, suas percepções, reconversões, formação 
de identidades e construção de desenvolvimento local, 
assim como, avaliar se há políticas culturais no 
município e no Estado que beneficiem os jovens da 
localidade.

Este artigo faz parte de um estudo maior 
abordando a temática Política de Cultura, Juventude 
Rural e Desenvolvimento Local e que mobilizou os 
alunos da disciplina Fundamentos da Comunicação e 
do Desenvolvimento Local da UFRPE – mestrandos do 
Posmex a uma pesquisa no local citado.

Material e métodos

Esta pesquisa tem caráter exploratório, 
bibliográfico e documental. Para execução do estudo, 
foi utilizada a prática da metodologia participativa, 
sendo proposta a pesquisa descritiva e o método estudo 
de caso de Yin [1] (2005), que é um estudo empírico 
que investiga um fenômeno em seu contexto real. 
Como instrumentais utilizamos o registro fotográfico, 
bem como observação sistemática com anotações em 
fichas de registro in loco, que foram analisadas através 
das teorias de comunicação rural, juventude rural, 
novas tecnologias e desenvolvimento local. Para 
analisar os dados coletados, dispomos da abordagem 
qualitativa, ou seja, uma interpretação da realidade 
dentro de uma visão complexa, sistêmica e holística. 

Resultados e Discussão

A temática da juventude rural tem ocupado lugar de 
destaque em alguns estudos focados nas novas 
ruralidades. Entender os fluxos migratórios, as novas 
formas organizativas e de pertença deste segmento da 
população rural se faz necessário para discutir e pensar 
estratégias de desenvolvimento local no complexo 
contexto da globalização.

O município de São Joaquim do Monte localiza-se 
na mesorregião Agreste e na Microregião Brejo do 
Estado de Pernambuco. Figura no município de Bonito, 
distante cerca de 134 km da capital. Tem extensão 
territorial de 243 km2 e população de cerca de 20.869  
habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), de 2007. O Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal-IDH-M é de 
0,571. Este índice situa o município em 160o no 
ranking estadual e em 5092o no nacional.

Os jovens do município vivem basicamente da 
agricultura. Mas estão conectados com realidades 
diversas através de blogs e sites de relacionamento 
como o orkut. O interesse pela cultura se faz presente e 
visível por meio da participação e formação de grupos 
como Folcloarte de dança e teatro, onde 42 jovens 
estão envolvidos; uma banda de Rock PXR4, que toca 
em festas e shows nas cidades vizinhas; um grupo de 
Hip Hop, etc. São manifestações culturais com 
influência que não vêm do Agreste Pernambucano. 
Como não possuem apoio governamental para 
desenvolver essas atividades, a inspiração parece vir 
por meio de televisão e internet. Apesar de algumas 
pessoas já terem internet em casa, a única lan house do 
local é foco das atenções dos jovens, onde podem ter 



acesso a vídeos, fotos, textos, blogs, comunidades onde 
interagem com pessoas de outros locais que possuem os 
mesmos interesses. 

É fato que o campo da cultura é amplo e 
extrapola todas as áreas da vida social, articulando com 
todos os segmentos. Por isso, é um desafio elaborar e 
por em prática políticas culturais. Para [2] Canclini, as 
políticas culturais são um “conjunto de intervenções 
realizadas pelo Estado, instituições civis e grupos 
comunitários organizados a fim de orientar o 
desenvolvimento simbólico, satisfazer as necessidades 
culturais da população e obter consenso para um tipo 
de ordem ou de transformação social” (2001, p.65). 
Isso implica diretamente na ativação de capacidades 
locais, as quais são responsáveis pelo capital humano, 
social e, portanto, por um importante elemento do 
desenvolvimento local.

Em Pernambuco, a nova política cultural também 
chamada de “Constituinte Cultural de Pernambuco”, 
institucionalizada em 2007, parece seguir a proposta do 
governo federal com investimento descentralizado em 
produções culturais populares, através do incentivo à 
formação de pontos de cultura, e do resgate dos 
elementos tradicionais das manifestações populares. 
Dividida em quatro eixos, a política cultural do Estado 
prevê a criação de Fóruns Regionais e Setoriais de 
Cultura; incluir a juventude de áreas com altos índices 
de violência, em especial do bairro de Santo Amaro, no 
Recife, nas discussões, permitindo o acesso às ações de 
formação e de participação na produção, preservação e 
difusão de bens e serviços culturais; e fomentar a 
produção audiovisual local. [3] (Fundarpe, 2009).

A formação de Pontos de Cultura também está no 
rol das ações, no qual se considera a preservação da 
cultura de raiz em seus territórios de “origem”. 
Pernambuco possui cerca de 200 pontos, distribuídos 
pelo Estado. Nenhum está localizado em São Joaquim 
do Monte, o lócus da nossa pesquisa. Os mais próximos 
estão nas cidades de Garanhuns e Caruaru.

A escassez de políticas públicas e iniciativas 
voltadas para este público afeta diretamente o seu 
cotidiano e possibilidade de permanência no espaço do 
campo:

Considerando as distinções oficialmente adotadas 
pelo IBGE, entre meio urbano e meio rural, este 
apresenta três características fundamentais: o 
hábitat disperso, à dependência em relação à sede
municipal ou outra cidade próxima e a precariedade 
do acesso a bens e serviços socialmente 
necessários, inclusive o acesso a ocupações não 
agrícolas. Esta situação afeta profundamente os 
jovens rurais, tanto em sua vida cotidiana, quanto 
no que se refere às suas possibilidades futuras. [4] 
(CARNEIRO e CASTRO, 2007, p.23).

É preciso perceber que o rural contemporâneo 
é muito mais complexo e múltiplo do que muitas vezes 
é retratado pela imprensa ou persiste no imaginário da 
sociedade brasileira. O autor [5] José Eli da Veiga  traz 
um dado importante: "O Brasil essencialmente rural é 
formado por 80% dos municípios, nos quais reside 
30% dos habitantes". (VEIGA, 2003, p.34). Ele ainda 
ressalta: "O que já se sabe é suficiente para que se 

rompa com a visão de que todo o Brasil rural é 
formado por municípios que estão se esvaziando" 
(VEIGA, 2003, p.36).

As experiências de gestão cultural e dos processos 
comunicacionais reforçam essa afirmação. De acordo 
com Spenillo, apud Callou (2002, p-29-41), afirma que 
a comunicação rural é entendida como “um instrumento 
prioritariamente viabilizador de um fórum local com 
capacidade de definir e gerar localmente políticas de 
desenvolvimento”. Isto quer dizer que a comunicação 
rural tem uma abrangência que extrapola o diálogo 
local, e envolve práticas globais, num cenário de 
desenvolvimento, de lazer, cultura, educação.

Ao procedermos uma busca relacionadas a São 
Joaquim do Monte no site de relacionamentos Orkut 
encontramos 24 comunidades. A primeira comunidade 
que aparece chamada São Joaquim do Monte tem 1.113 
membros e a seguinte descrição: “Comunidade criada 
para reunir todos aqueles que nasceram ou têm alguma 
ligação com a cidade de São Joaquim do Monte/PE”. 
Visivelmente são espaços para quem mora ou visita a 
cidade e é possível observar massiva participação de 
pessoas jovens, em fóruns, enquetes e de trocas de 
informações e percepções sobre eventos locais.

É preciso destacar que na cidade faltam veículos de 
comunicação locais. Havia uma rádio comunitária na 
localidade, que funcionava há um ano, mas foi lacrada 
pela ANATEL no primeiro semestre de 2009. Os meios 
de comunicação virtuais parecem que são buscados 
pelos jovens para suprir essa lacuna, seja pelos 
programas de comunicação instantânea (Gtalk, MSN), 
sites de relacionamento, e-mails, entre outros. Não é 
despropositadamente que a utilização das novas 
tecnologias nos modelos de comunicação rural  são 
objetos de estudo de vários autores, especialmente num 
momento em que os jovens rurais, como cita [6] 
Ângelo Brás Callou (2002, p. 20), “mesclam desejos de 
inserção na cultura urbana, tecnológica, mais 
individualizada, sem perder os vínculos com a cultura 
local”. 

A imprensa em São Joaquim do Monte é formada 
por dois jornais impressos: A Época e o Jornal da 
Câmara, ambos de periodicidade mensal. Os veículos 
possuem, apesar de ser em pouco número, jovens 
trabalhando no projeto editorial, ficando responsáveis 
pela produção de pautas, elaboração de matérias e 
reportagens e edição da publicação. Em São Joaquim 
do Monte, as perspectivas de crescimento profissional 
para os jovens parecem ser poucas, segundo a opinião 
da jornalista Neide Aciole, 35 anos, do jornal Época, o 
mais antigo da cidade:

Está começando a fazer isso através do projeto Viver 
Saudável, que proporciona aulas de 
profissionalização e esportes para esses jovens. Mas a 
cidade ainda não dispõe de indústria nem um 
comércio em desenvolvimento. A geração de renda 
ainda é a agricultura ou um emprego nos órgãos do 
município6

6 Entrevista concedida em 05 de agosto de 2009.



O Jornal da Câmara de Vereadores é mais novo, foi 
fundado em 2009 e está na sua segunda edição. Tem 
como proposta divulgar as ações dos vereadores de São 
Joaquim do Monte. A iniciativa partiu do vereador 
Paulo Sandro, de 34 anos, atual presidente da casa. O 
editor do jornal é o jovem José Severino da Silva Filho, 
28 anos, que prefere ser chamado por Preto 
Casagrande. Natural de São Joaquim do Monte, Preto 
começou a trabalhar na comunicação desde 1999, 
quando era apresentador de um programa de rádio na 
Rio Bonito FM. Formado em jornalismo pela 
Faculdade do Vale do Ipojuca, em 2008, Preto acredita 
que sua cidade natal ainda precisa oferecer mais 
oportunidade para os jovens.

Como não estou convivendo no dia-a-dia com a 
imprensa de Caruaru, que é o centro, até hoje tenho 
dificuldade enorme de conquistar emprego. Há falta 
de oportunidade, ninguém abre espaço pra mostrar o 
talento e, quando abre, vem a dificuldade financeira 
porque moro em cidade do interior. Hoje, 
financeiramente, estou satisfeito, mas 
profissionalmente não. Não existe condição para 
mostrar meu trabalho além do município7.

Casagrande também é responsável pelos registros 
fotográficos do jornal, mas não se sente estimulado a se 
aprofundar na técnica, preferindo a elaboração de 
textos.

Pôde-se perceber que São Joaquim do Monte não 
possui um jornalismo que chegue de fato aos jovens ou 
que seja feito para eles, os jornais que existem são 
mensais com fins muito mais eleitoreiros, visto que são 
coordenados por equipes de assessores de políticos, do
que realmente para cumprir a função social de 
informação e promoção do debate e análise da situação 
atual. 

Os conflitos entre o global e local também se 
mostraram presente, visto que gêneros musicais de 
outros países aparecem como forma de resistência e 
rejeição às manifestações locais massivas como forró 
estilizado e brega. Também é o no espaço virtual, o 
qual abre uma imensa teia de possibilidades de contatos 
e consumo de informações exteriores a realidade local 
que os jovens buscam canais, ainda escassos na cidade, 
para se comunicarem e se reconhecerem.

Las paradojas no se encuentran solo en la 
globalización o en las culturas locales, sino en La 
“glocalización”, esse neologismo proliferante ante La 
necesidad de designar La interdependência e 
interpenetración de lo global y lo local [7] 
(CANCLINI, 2008, p.51).

São nas brechas da ausência de políticas culturais 
que os jovens ressignificam a cultura, mesclando 
gêneros – pois muitos apesar de criticarem o forró e o 
brega precisam tocar esses gêneros em cidades vizinhas 
para se sustentarem – que estes garotos improvisam as 
suas formas de expressão e mantém uma identidade 
híbrida. A falta de oportunidades e de canais de 
comunicação foram citadas pelos entrevistados como 
empecilhos para a possibilidade de recriar os seus 

7 Entrevista concedida em 17 de julho de 2009.

espaços de oportunidades profissionais e de 
desenvolvimento da localidade.
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