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Introdução

O presente artigo constitui uma investigação da 
produção musical de jovens rurais (entre 13 e 26 anos) 
no Município de São Joaquim do Monte e na 
comunidade de Barra do Riachão. Buscou-se
diagnosticar as questões presentes na vida destes jovens 
e principalmente suas perspectivas para o futuro. Dessa 
forma, essa pesquisa exploratória, teve como objetivo 
principal, gerar respostas que apontem as tendências de 
comportamento e de inserção cultural através da 
música. Por conseguinte, a produção desses dados, 
contribuíram para sistematizar parte da 
cultura produzida no Estado de Pernambuco,especifica-
mente nas localidades supracitadas.  

O município São Joaquim do Monte está localizado 
na mesorregião Agreste e na microrregião Brejo do 
Estado de Pernambuco. Os seus limites são: ao Norte, 
Bezerros e Camocim de São Félix; ao Sul, Cupira; ao 
Leste Bonito e Belém de Maria; e ao Oeste Agrestina. 
Possui uma área de 242, 629 Km², sendo cortado pelos 
rios Una e Sirinhaém e estando distante de Recife 
124,6 km.

A população residente é de 20.869 habitantes, sendo 
64,55% na área urbana, enquanto que 35,45% 
localizado na área rural. Embora a taxa de urbanização 
seja maior, a principal atividade econômica da região é 
a agropecuária, concentrando 69,9% do total da 
economia da região (IBGE, 2007) [1]. 

A comunidade de Barra de Riachão fica localizada 
na área rural de São Joaquim do Monte e sua 
população é composta na grande maioria de 
agricultores e agricultoras.  Alguns agricultores do 
município fazem parte da Associação de Agricultores 
de Barra do Riachão, onde também realizam atividades 
de artesanato. Para boa parte destes agricultores a 
opção tem sido comercializar os seus produtos em 
feiras da região, melhorando o acesso à renda. 

Este trabalho constitui uma sistematização a ser 
apresentado junto a outras temáticas trabalhadas por 
outros pesquisadores, e servir de um documento para 

consulta acadêmica. Com este trabalho procuramos 
mostrar como são as tendências musicais dos jovens 
deste local e avaliar o seu impacto para o 
desenvolvimento local. Para tal, são sistematizadas 
todas as manifestações musicais, incluindo as 
importadas ou exóticas, hibridizadas e tradicionais.

Material e Métodos

Esta pesquisa foi realizada no período de junho a 
julho de 2009 pela turma 2009.1 do Programa de Pós-
Graduação em Extensão Rural e Desenvolvimento 
Local (POSMEX) da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE), junto aos jovens rurais 
moradores do município de São Joaquim do Monte/PE.

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas que 
possibilitaram abranger a parte das variáveis a serem
analisadas no projeto (escolaridade, perspectiva de 
futuro, interesses, atividades profissionais desempenha
das, entre outros aspectos)

Resultados e Discussão
Falar da música significa entrar na discussão sobre 

políticas publicas de cultura, políticas essas que tem o 
contexto global até o contexto municipal. O que 
interessa para esta pesquisa é verificar até onde essa 
política pública de cultura alcança o local, e observar 
se todos têm a possibilidade de acessa - lá, e qual o 
significa que a comunidade local dá a essa política 
pública.

Tal com apontam Medeiros, A & Benitez R. A 
(2009:13) [2], a projeção do debate sobre a cultura no 
espaço público, nas últimas décadas, tem relação com 
as mudanças econômicas, sociais e políticas que 
transpõem as barreiras dos Estados nacionais. O cerne 
desse debate revela uma disputa entre os que defendem 
a política de cultura como afirmação da cidadania e os 
que buscam reforçá-la como mecanismo para a 
propagação da indústria cultural.
Chaui, (2006:113) [3], afirma que a política e o próprio 
Estado são produtos da cultura, vistos que compõem a 



invenção de uma ordem simbólica que nela e por ela os 
humanos atribuem à realidade significações novas por 
meios das quais são capazes de se relacionarem com o 
ausente.

Se a cultura é mãe da política e o próprio Estado, 
então onde é que as massas populares se enquadram. 
Procurar falar deste aspecto significa analisar a 
participação social na formulação e apropriação das 
culturas.  

Com este estudo procuramos mostrar até onde as 
camadas sociais são envolvidas na participação do 
controlo de políticas públicas, apesar de que Rubin 
(2008) [4], afirma que as políticas públicas no Brasil se 
encontram marcadas por três tradições: ausência, 
autoritarismo e instabilidade.

Talvez seja por isso que nesta comunidade assim 
como noutras não é possível encontrar diversidade 
musical – tradicional, mas sim a existência massiva da 
música estrangeira como o rock, além, dos gêneros 
brega e forró estilizado, ambos fomentados pela 
indústria fonográfica brasileira.

Esses gêneros musicais presentes nesse município
ilustram a ligação entre Urbano e Rural, por isso, 
questiona-se; por que a música urbana atinge as zonas 
rurais? Será que para na produção musical existe a 
distinção rural e urbana? A resposta a essas perguntas 
se dá quando analisamos a questão do Urbano e Rural.

A questão do rural e urbano constitui hoje uma 
questão de difícil definição, onde estudiosos como 
Carneiros (1998) [5], afirmam que nasce uma cultura 
singular que não é rural nem urbana, com espaços e 
tempos sociais distintos de uma e de outra. Então para 
quem viveu naquela região só reconhece que é daquela 
região. Pela definição do conceito identitário de 
pertencimento do local. Onde Carneiros (1998) [5], 
diz: “É na possibilidade de se estabelecerem relações 
de alteridade como os de fora que reside à capacidade 
do grupo de definir a sua identidade sustentada no 
pertencimento a uma localidade”.

O fato de os jovens desse Município, atuarem numa 
esfera musical externa (isto é produção de músicas, que 
não são típicas da região), reflete uma clara 
aproximação entre rural e urbano, e essa ação traz 
consigo um impacto direto de Desenvolvimento Local, 
uma vez que as pessoas das cidades circunvizinhas 
contratam esses jovens para apresentações musicais. 
Um dos problemas apresentados pela juventude local e 
corroborada com os integrantes da banda de rock e de 
forró, é que o governo Municipal não fomenta
atividades e eventos na cidade, que poderiam 
incentivar o intercâmbio cultural, a manutenção dos 
grupos existentes, bem como o surgimento de outros.

Ainda ao se abordar o grupo de forró, inferiu-se que 
este, apresentava-se como o grupo musical local mais 
profissionalizado, mesmo fundado no ano de 2008. 
Para isso, observou-se que esse banda, apresentava um 
repertório de grupos musicais com inserção midiática, 
para em seguida, apresentarem suas composições. 
Fidelizando  assim, um público que demandaria outras 
apresentações e conseqüentemente, proporcionaria 
mais difusão. Pari passu ao fato citado, o vocalista do 

grupo, afirmou que os eventos culturais no período de 
São João, nas cidades de Caruaru e Bezerros, 
contribuíam com a conquista de uma inserção no 
mercado fonográfico regional. Resultando assim, nas 
gravações de dois Compact Disc (CD), bem como a 
existência de um projeto de gravação de um DVD
(Digital Video Disc).

Ao final deste estudo, observou-se o impacto 
positivo da produção musical na realidade cotidiana 
dos jovens rurais da comunidade de São Joaquim do
Monte-PE. Haja vista, o fato que parte desses 
indivíduos terem melhorado de renda, como músicos 
profissionais em complemento a outras atividades 
econômicas, tais como: agricultura, comércio e 
construção civil, predominantemente. 

Considerou-se, como relevante também, um 
crescente processo de inclusão social e cultural na vida 
desses jovens, já que o acesso as novas tecnologias 
como internet, rádio e televisão, permite que estes 
compartilhem experiências com jovens de cidades 
vizinhas. Além de participarem de festivais musicais 
em vários municípios do Estado de Pernambuco, 
caracterizando assim, um importante intercâmbio 
cultural.  
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