
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES – CCHLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA MÍDIA – PPgEM - 

MESTRADO 

 

 

 

ALISSON GOMES CALLADO 

 

 

 

 

 

MIDIATIZAÇÕES EM TERRITÓRIOS RURAIS: 

Convivência com o Semiárido e Exclusão Infocomunicacional na Paraíba 

 

 

 

 

 

 

NATAL-RN 

2019 

  



ALISSON GOMES CALLADO 

 

 

 

 

 

 

 

MIDIATIZAÇÕES EM TERRITÓRIOS RURAIS: 

Convivência com o Semiárido e Exclusão Infocomunicacional na Paraíba 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da 

Mídia da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (PPGEM/UFRN) como requisito de 

aquisição do título de mestre. 

 

Linha de Pesquisa: Estudos da Mídia e Práticas 

Sociais 

Orientador: Profº Dr. Marcelo Bolshaw Gomes 

 

 

 

 

 

 

 

Natal-RN 

2019 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes - CCHLA 

 Callado, Alisson Gomes.  

   Midiatizações em territórios rurais: convivência com o 

semiárido e exclusão infocomunicacional na Paraíba / Alisson 
Gomes Callado. - Natal, 2019.  

   139f.: il. color.  

 

   Dissertação (mestrado) - Centro de Ciências Humanas, Letras e 

Artes, Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2019.  

   Prof. Dr. Marcelo Bolshaw Gomes.  

 

 

   1. Rurbano - Dissertação. 2. Midiatização - Dissertação. 3. 

Cultura Digital - Dissertação. 4. Juventudes Rurais - 

Dissertação. 5. Convivência com o Semiárido - Dissertação. I. 

Gomes, Marcelo Bolshaw. II. Título.  
 

RN/UF/BS-CCHLA                              CDU 316.77(813.3) 

 

 

 
   

Elaborado por Heverton Thiago Luiz da Silva - CRB-15/170 

 

 

 



ALISSON GOMES CALLADO 

 

 

 

MIDIATIZAÇÕES EM TERRITÓRIOS RURAIS: 

Convivência com o Semiárido e Exclusão Infocomunicacional na Paraíba 

 

 

 

Dissertação foi julgada aprovada para obtenção do título de mestre em Estudos da Mídia no 

dia 18 de março de 2019. 

 

 

 

         

Orientador e Presidente: Prof. Dr. Marcelo Bolshaw Gomes 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

         

Prof. Dr Juciano de Sousa Lacerda 

Examinador interno – PPgEM - UFRN 

 

         

Profa. Dra. Sandra Raquew dos Santos Azevedo 

Examinadora externa – PPGC – UFPB 

 

         

Prof. Dr. Itamar de Morais Nobre 

Suplente – PpgEM – UFRN  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a inspiração desta pesquisa a todos os 

povos do semiárido empenhados em 

transformar a realidade local e enterrar séculos 

de colonialismo e coronelismo. Dedico 

igualmente a todos os presos políticos, exilados 

e assassinados pelo obscurantismo totalitário da 

classe dominante por terem tentado transformar 

a realidade local. Venceremos. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confio no Sol/ Confio na Lua 

Confio em meu Mestre/ Ele é o dono do poder 

De passo a passo/ Eu vou seguindo o meu destino 

Com a força do divino/ Tudo eu hei de vencer 

(Hino 27: Confio no Sol, Confio na Lua. Chico 

Corrente) 

 

 

  



AGRADECIMENTOS 

 

Algumas vezes costumo creditar a minha ida a pós-graduação como um acidente 

meticulosamente provocado pelo destino. Não fosse uma conturbada conjuntura pessoal, 

profissional, espiritual e política, que juntas provocaram uma tempestade perfeita, esta 

experiência enriquecedora não haveria acontecido. Experiência esta que começou como um 

desafio que, visto em retrospectiva, percebo ter pavimentado um novo caminho para alcançar 

meus objetivos. Me responsabilizo por todas as falhas, porém seria desonesto de minha parte 

não agradecer a troca de energia que todas as contribuições provocaram nos acertos que esta 

pesquisa também possui. 

Assim, deixo registrado neste espaço, com dedicação especial, a contribuição da minha 

família em segurar a barra. À minha mãe, Vera Lúcia Gomes Calado, e a meu pai, José Airton 

Calado, saibam que os amo tanto quanto ao meu irmão Allan Gomes Callado. De tal modo, 

destaco aqui a presença da minha companheira Laura Maria, um pilar de firmeza e amor à qual 

a leveza de sua companhia provoca estímulos diários de estar sempre ao seu lado. 

Sair de Campina Grande-PB por um breve período não diminuiu a importância desta 

cidade em minha vida, à qual possuo uma história de amor e gratidão. Gratidão às inúmeras 

amizades que abriram portas e construíram pontes que permitiram sedimentar os caminhos por 

onde andei para concluir este trabalho. Sei que cometerei injustiças ao tentar nomeá-las, mas 

me esforçarei: primeiro ao professor Fernando Firmino da Silva e sua esposa, a prof.ª Adriana 

Alves, que em períodos distintos, dedicaram um tempo de suas vidas para avaliar, corrigir e 

orientar algo que agora estou encerrando. À Patrícia Almeida, Viviane Ramalho, Célia Araújo, 

Áurea Olímpia, Luís Henrique Gamboa e Kaká Nascimento em abrirem as portas quando as 

encontrei fechadas. Tenho uma dívida de gratidão para com vocês. 

Assim, não poderia deixar de reconhecer a contribuição que todas as instituições, 

coletivos e movimentos sociais que atuam com os povos do semiárido para transformar a 

realidade local prestaram em me receber e ouvir o que eu tinha para dizer: INSA, Procase, 

Centrac, Coletivo, CASACO, AS-PTA, FOLIA, Patac, IDS, MST. A todos, meu muito 

obrigado. Vocês têm um soldado a disposição na luta pela democratização das terras, das mídias 

e pelo desenvolvimento sustentável. 

Em Natal-RN o destino me presentou com uma outra irmandade, onde fui acolhido 

como um filho por meus amigos e amigas. A Thiago & Mayara Barreto, Tito e os gatos, saibam 

que não sei como retribuir e nem como agradecer. À Romulo Dornelles, o prazer da companhia 

boemia é indescritível. Aos encontros e desencontros d@s amig@s e coleg@s no Setor II, 



PPgEM, Cordão de Ouro, PCB e Céu da Arquinha. Estou contando os segundos para revê-l@s 

em breve. 

Ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva por ter se sacrificado pelo povo brasileiro 

quando este mais precisou. Ninguém nunca havia feito isso até então por nós. E ninguém nunca 

mais fará. Saiba que estamos a caminho; a cavalaria está chegando. “Os poderosos podem matar 

uma, duas ou até três rosas, mas jamais poderão deter a primavera” (Comandante Ernesto 

Guevara de la Serna). 

Por último, e talvez o mais importante, agradecendo a todos os seres divinos da corte 

celestial que me corrigem e orientam em direção à vibração cósmica da harmonia, do amor, da 

verdade e da justiça formando um elo de fraternidade universal de firmeza e amor. Por Deus, a 

Jesus Cristo e a Virgem Maria. Às falanges do astral – São Miguel Arcanjo, Oxossi, São João, 

Xango, São Pedro, São Jorge e Ogum. Agradeço também aos seres da floresta, ao Mestre-

Império Judamirã e a Rainha da Floresta por todas às medicinas e todos os hinos. Viva! 

Amém, Aho e Axé. 

Haux.  



LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Domicílios com Acesso à Internet, por área (2008-2017). _________________________ 92 

Gráfico 2: Mapa do Semiárido Paraibano  _____________________________________________ 104 

Gráfico 3: Hábitos Midiáticos, parte 1/3 ______________________________________________ 107 

Gráfico 4: Hábitos Midiáticos, parte 2/3 ______________________________________________ 108 

Gráfico 5: Hábitos Midiáticos, parte 3/3 ______________________________________________ 109 

Gráfico 6: Nuvem de Palavras das entrevistas coletivas __________________________________ 111 

  

 

 

  

https://d.docs.live.net/71c879da684e3271/Mestrado/Dissertação/PPGEM/Defesa/Dissertação.%20CALLADO%5eJ%20Alisson.docx#_Toc7511382
https://d.docs.live.net/71c879da684e3271/Mestrado/Dissertação/PPGEM/Defesa/Dissertação.%20CALLADO%5eJ%20Alisson.docx#_Toc7511385


 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Cisterna de Placa. Sítio Arruda, Soledade-PB. Foto: Jackson Souza (2019) ____________ 55 

Figura 2: Biodigestor. Comunidade de Canoa de Dentro, Pedra Lavrada-PB. Foto: Autor (2018). __ 56 

Figura 3: Cisterna Calçadão com dessalinizadores solares. Sítio Luís Gomes, Caraúbas-PB. Foto: 

Família Reginaldo & Rosinere (2019) _________________________________________________ 57 

Figura 4: Tanque de Pedra. Lajedo do Marinho, Boqueirão-PB. Foto: Nadilson Vieira (2019) _____ 58 

Figura 5: O Candeeiro. Paraíba, nov. 2018. _____________________________________________ 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://d.docs.live.net/71c879da684e3271/Mestrado/Dissertação/PPGEM/Defesa/Dissertação.%20CALLADO%5eJ%20Alisson.docx#_Toc7511375


 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Barreiras as atividades de transferência de informação ____________________________ 79 

Tabela 2: Frequência de Uso das Mídias. Ocupação: Agricultor _____________________________ 94 

Tabela 3: Domicílios em que havia utilização da internet (%) ______________________________ 95 

Tabela 4: População: Situação do Domicílio Rural/ IDH: Municipal ________________________ 104 

 

 

  



LISTA DE SIGLAS 

 

ARPA - Agência de Projetos de Pesquisa Avançada 

ASA - Articulação do Semiárido 

AS-PTA – Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa.  GT - Grupos de 

Trabalho 

CASACO - Coletivo ASA Cariri Oriental 

CENTRAC – Centro de Ação Cultural 

COLETIVO - Coletivo Regional do Cariri, Seridó e Curimataú 

CPT - Comissão Pastoral da Terra  

DBS - Direct Broadcast Satellites (Transmissão Direta por Satelite) 

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EMBRATER -  Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensao Rural 

FHC - Fernando Henrique Cardoso 

FOLIA - Fórum de Lideranças do Agreste 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 

IDH - Indice de Desenvolvimento Humano 

LGBTQ+ - Lésbica, Gays, Bissexuais, Travesti, Transsexual e Queer 

NSF - National Science Foundation 

ONG - Organização Não-Governamental 

ONU - Organização das Nações Unidas 

P1MC - Programa 1 Milhão de Cisternas 

PATAC – Programa de Aplicação de Tecnologia Apropriada às Comunidades 

PROCASE - Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú 

SAB - Semiárido Brasileiro 

SPM - Serviço Pastoral dos Migrantes 

TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação 

UFPA - Universidade Federal do Pará 

UNESCO - United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (Organização 

para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas) 

WWW - World Wide Web 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

RESUMO ________________________________________________________________________ 14 

ABSTRACT _______________________________________________________________________ 15 

INTRODUÇÃO ____________________________________________________________________ 16 

1. A DIMENSÃO GLOBAL E LOCAL NO PARADIGMA DA CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO ______ 27 

1.1. O Projeto Moderno e as implicações na contemporaneidade ______________________ 29 

1.2. A Dialética das Identidades _________________________________________________ 35 

1.3. Glocal e Rurbano _________________________________________________________ 40 

1.4. O Paradigma da Convivência com o Semiárido __________________________________ 47 

2. MÍDIA GLOBAL / COMUNICAÇÃO LOCAL ___________________________________________ 60 

2.1. Midiatizações Periféricas ___________________________________________________ 65 

2.2. Exclusão Infocomunicacional no Sul Global _____________________________________ 70 

2.3. Complexidade Simbólica do Universo Rural ____________________________________ 74 

2.4. O popular, as massas e as classes na Esfera Pública do Sul Global ___________________ 80 

3. CULTURA DIGITAL NO SEMIÁRIDO PARAIBANO _____________________________________ 86 

3.1. Metodologia para a coleta de dados __________________________________________ 86 

3.2. A Digitalização do Rural ____________________________________________________ 91 

3.3. Ações Comunicativas no Semiárido: Panorama Geral _____________________________ 96 

3.4. Juventudes Rurais e a Convivência no Ciberespaço ______________________________ 101 

CONCLUSÕES ___________________________________________________________________ 119 

APÊNDICES _____________________________________________________________________ 129 

Formulário Sociodemográfico: Perfil social do jovem rural (15 a 29 anos) do semiárido _______ 129 

Formulário Midiático: Hábitos do uso de mídias ______________________________________ 130 

Roteiro para Entrevista com o Grupo Focal __________________________________________ 131 

REFERÊNCIAS ___________________________________________________________________ 132 

 

 

  



 

CALLADO, Alisson Gomes. Midiatizações em Territórios Rurais: Convivência com o 

Semiárido e Exclusão Infocomunicacional na Paraíba. 2019. 134 p. Dissertação de Mestrado 

(Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal-RN, 2019. 

 

RESUMO 

 

Os pequenos agricultores do semiárido nordestino estão a provocar uma transformação na 

realidade local desde que abandonaram o paradigma moderno do Combate a Seca para apostar 

no desenvolvimento sustentável a partir do conceito da Convivência com o Semiárido na lida 

com a terra. Nas últimas décadas, o mundo globalizado acompanha um crescente processo de 

midiatização das esferas da vida, especialmente a partir da popularização da internet e na 

medida em que a estrutura de acesso se expande, sociedades tradicionais até então excluídas do 

processo infocomunicacional, se apropriam e se aproximam da esfera pública contemporânea. 

Portanto, o objetivo desta pesquisa é analisar o impacto das midiatizações contemporâneas em 

territórios de exclusão infocomunicacional a partir das juventudes rurais no ciberespaço. Como 

ferramenta metodológica, partimos dos pressupostos da abordagem pragmatista da 

comunicação relacional (FRANÇA, 2016) orientado por uma pesquisa empírica das 

transformações midiáticas (BONIN, 2016) de caráter quantitativo e qualitativo em territórios 

do agreste, cariri e seridó paraibano. Assim, identificou-se um crescimento gradual do rural 

digitalizado e o impacto cultural rurbanizando os hábitos das juventudes rurais, apesar das 

poucas políticas e ações comunicativas voltadas ao digital no conjunto de articulações, redes e 

movimentos sociais que atuam no semiárido com os jovens. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Rurbano. Convivência com o Semiárido. Midiatização. Juventudes 

Rurais. Cultura Digital. 

  



 

CALLADO, Alisson Gomes. Mediatization in Rural Territories: Coexistence with the Semi-

Arid and Infocommunication Exclusion in Paraíba. 2019. 134 p. Master’s Dissertation in Media 

Studies - Federal University of Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2019. 

 

 

ABSTRACT 

 

The small farmers of the Northeastern semi-arid region have been provoking a transformation 

in the local reality since they abandoned the modern paradigm of Combate the Drought to bet 

on the sustainable development from the concept of the Coexistence with the Semiarido in the 

hand with the land. In the last decades, the globalized world has followed a growing process of 

mediatization of the spheres of life, especially since the popularization of the Internet and, as 

the access structure expands, traditional societies previously excluded from the 

infocommunication process, appropriate and approach to the contemporary public sphere. 

Therefore, the objective of this research is to analyze the impact of contemporary mediatizations 

in territories of infocommunication exclusion from the rural youthness in cyberspace. As a 

methodological tool, we start from the assumptions of the pragmatist approach of relational 

communication (FRANÇA, 2016), guided by an empirical research of the quantitative and 

qualitative quantitative and qualitative transformations in the territories of the agreste, cariri 

and seridó paraibano (BONIN, 2016). Thus, a gradual growth of the rural digitized and the 

cultural impact of rural youth were identified, despite the few policies and communicative 

actions geared to the digital in the set of articulations, networks and social movements that work 

in the semi-arid with the young. 

 

KEYWORDS: Rurban. Coexistence with the Semiarid. Midiatization. Digital Culture. Rural 

Youthness. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ocupando cerca de 85% do Nordeste, e caracterizando 86% do território paraibano, o 

Semiárido Brasileiro (SAB) é marcada pela baixa incidência de chuvas, além da grande 

concentração de terras e dos meios de comunicação por uma pequena elite agrária que controla 

política e economicamente o espaço. “Essa situação gera níveis altíssimos de exclusão social e 

de degradação ambiental e são fatores determinantes da crise socioambiental e econômica 

vivida na região1” (ASA BRASIL, s/d, online). Desde o fim dos anos 90, o semiárido atravessa 

uma transição paradigmática de políticas públicas para reduzir o impacto climático e a ação 

antrópica, ao apostar na convivência harmoniosa do homem com a natureza. O que consiste em 

concentrar as ações da sociedade civil na captação d’agua familiar, em contraste ao método 

historicamente aplicado pelo poder público, conhecido como açudagem, ou seja, a construção 

de grandes açudes para a captação de água da chuva em terras privadas das oligarquias 

dominantes do campo. 

O reflexo desta transição paradigmática está impresso no transcorrer dos anos 2011-

2018. A estiagem prolongada retorna ao semiárido, cuja situação hídrica atingiu fortemente as 

zonas urbanas de médio porte, com população acima de 50 mil habitantes, provocando 

racionamento d’água por todo o Nordeste. O açude Epitácio Pessoa, conhecido popularmente 

como Boqueirão, que abastece Campina Grande e mais dezoito cidades em seu entorno, chegou 

a 3% de nível d’água. No pico da crise, a população chegou a ter acesso a agua pública em 2 

(dois) dias da semana. Situação amenizada somente após a concretização do eixo leste da 

transposição do Rio São Francisco2, inaugurada em abril de 2017. Em outros tempos, a estiagem 

prolongada provocaria no campo, em maior ou menor grau, êxodo rural, saques à 

supermercados e uma massa de indivíduos em situação famélica. Neste período nenhum destes 

casos foi registrado. Símbolos da transição paradigmática está a ação da sociedade civil nas 

construções de cisternas e a aplicação de programas sociais de combate à miséria, como o Bolsa 

Família. 

A mobilização social em reivindicar políticas públicas adequadas a realidade do 

semiárido brasileiro resgatou o espirito comunitário nos trabalhadores rurais em construir o seu 

próprio caminho, para além da sobrevivência no campo, como também apostar no 

                                                           
1 ASA BRASIL. Semiárido - é no semiárido que a vida pulsa!. Disponível em: 

<http://www.asabrasil.org.br/semiarido>. Acesso em: 20 de maio de 2016. 
2 A transposição do Rio São Francisco está dividida em dois eixos: Norte e Leste. O eixo norte, percurso de 400 

km, atinge reservatórios em Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte; e o eixo leste, percurso de 200 

km, atinge reservatórios em Pernambuco e Paraíba. 
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desenvolvimento econômico, social e sustentável no conjunto de segmentos que compõe a rica 

biodiversidade e desmontar a centralização familiar no protagonismo masculino do homem-

chefe da casa, delegando um papel de protagonismo às mulheres, juventudes e quilombolas em 

romper a enferrujada mobilidade social do rural. 

Soma-se a esta estrutural cultura de opressão a exclusão material no seio de uma 

sociedade com pretensões modernizadoras de economia capitalista, que desde a colonização 

pouco fez para mitigar da situação de subserviência à que as elites dominantes da colônia, 

império e república impuseram aos trabalhadores do campo e da cidade, negros, mulheres, 

índios e LGBTQ+. Efeito colateral desta exclusão material é a exclusão infocomunicacional, 

condição social que se estrutura a partir da cultura do silêncio como método simbólico da 

dominação da classe dominante em impedir o acesso das classes subalternas e consolidar o 

discurso único na esfera pública moderna. 

Pensar a comunicação e os processos comunicativos na transição para o século XXI, 

significa adentrar em um novo paradigma na qual as relações econômicas, sociais e políticas 

dos meios de massa com os receptores foram dramaticamente reconfiguradas. Ao contrário das 

duas primeiras fases do desenvolvimento da comunicação – o período guntenberguiano e o 

período dos meios de massa eletrônicos – essa nova etapa pressupõe a apropriação midiática 

dos receptores na produção de conteúdo. Com a popularização e massificação das TICs – 

especificamente a usabilidade da internet e das mídias sociais a partir dos dispositivos móveis 

– ondas de forte impacto abalaram as estruturas tradicionais do modelo de negócios do 

jornalismo, da publicidade e da cultura, em que estiveram expostas à ação de sujeitos não-

profissionalizados – amadores do ponto de vista hegemônico – em determinar pautas, padrões 

de consumo e de comportamento, não orientadas, em um primeiro momento, pelas diretrizes da 

indústria midiática. 

O impacto que a internet, as mídias sociais e os dispositivos móveis causaram, 

entranharam-se na experiência cotidiana tornando indissociável nos territórios urbanos a 

existência de espaços de conectividade social que não estejam mediados pela usabilidade destes 

três elementos. Neste contexto, é perceptível que a faixa etária mais apegada às apropriações 

midiáticas das TIC são os jovens, onde expõe suas personalidades em sites e comunidades de 

sociabilidade coletiva, e produzem ou ressignificam conteúdos originais e oriundos da indústria 

cultural (JENKINS, 2009). 

Entretanto, a usabilidade das TIC’s não ficou restritas aos territórios urbanos. De modo 

lento e gradual, estas ferramentas são também apropriadas – de maneira limitada por diversos 

fatores – em territórios não-urbanos, por culturas populares, seja em zonas rurais, quilombos 
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ou territórios indígenas. As políticas de financeirização global produziu em consequência uma 

crescente midiatização da sociedade que, pouco a pouco, alcança territórios até então excluídos 

da realidade de consumo material das tecnologias de comunicação massivos. Com o 

barateamento das TIC’s móveis e sem fio, este conjunto social historicamente excluído viu-se 

diante de um universo midiático e simbólico até então pouco acessível e de grande potencial 

social. 

O semiárido paraibano se estrutura dentro desta nova ambiência de discursos e signos; 

de reconfigurações de práticas sociais, produção de sentidos e expressões identitárias; codifica 

em estágio germinal um novo conjunto de relações sociais, signos temporais e experiências 

espaciais a partir da transição paradigmática territorial e das midiatizações promovidas no 

contexto da exclusão infocomunicacional. Portanto, o objetivo desta pesquisa é analisar o 

impacto das midiatizações contemporâneas em territórios de exclusão infocomunicacional a 

partir das juventudes rurais no ciberespaço, imersos em uma nova lógica paradigmática 

territorial. Para compreender o papel das midiatizações nos sujeitos e o como esse processo de 

midiatização em territórios que operam distante da lógica moderna pode contribuir para o 

campo comunicacional na relação entre tecnologias modernas e povos tradicionais, será 

preciso: 

a) Contextualizar o paradigma da Convivência com o Semiárido como proposta decolonial 

ao projeto racional e cientifico da modernidade contemporânea e suas implicações no 

campo comunicacional; 

b) Analisar o impacto da globalização nos processos comunicativos a partir de dois eixos 

complementares: as midiatizações das esferas da vida e a exclusão infocomunicacional 

em territórios e povos historicamente submetidos a cultura do silêncio; 

c) Mapear as ações comunicativas que se desenvolvem no semiárido paraibano a partir da 

mobilização na web da juventude rural no imaginário local e nas práticas 

culturais/sociais. 

A pesquisa surge do anseio em contribuir no campo cientifico para uma melhor 

compreensão dos fenômenos midiáticos, em identificar o que lhe constituiu e sistematizar uma 

práxis comunicativa do cotidiano a partir dos usos e apropriações em contextos de deficiência 

estrutural na posse e produção de conteúdo simbólico. É uma possibilidade de iluminar pontos 

obscuros no imaginário popular urbano sobre estigmas relacionados às populações camponesas 

do Nordeste. Apesar de, ainda, apresentar poucas pesquisas conectadas ao problema no campo 

da comunicação, o desenvolvimento da midiatização em territórios que operam distantes da 

esfera moderna, especialmente a partir da usabilidade das TIC estimulam pesquisadores tanto 
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no Brasil como no exterior. De maior impacto recente, a University College London produziu 

uma série de livros denominados Why We Post em que pesquisadores das Ciências Humanas 

imergiram nos países em desenvolvimento para investigar os usos e as consequências das 

mídias sociais em setores marginalizados e populares da sociedade. Entre eles, destaca-se o 

estudo produzido pelo antropólogo Spyer (2017) com a classe C do interior baiano ao desvelar 

a apatia política do uso das mídias sociais em detrimento de uma melhor capacitação 

educacional que a internet possibilita. De igual modo, podemos destacar o estudo de Gonçalves 

(2014) sobre a midiatização nas comunidades extrativistas do Acre, identificando a formação 

de uma midiatização periférica. De acordo com Gonçalves (2014): 

 

As redes de comunicação cotidiana e as midiáticas imbricam-se, criando 

novas relações socioculturais, mediadas pela interação face-a-face que 

permeiam a vida rural, mas a velocidade do mundo globalizado se mistura ao 

ritmo de vida das comunidades. Cria-se, assim, outra relação, ou seja, uma 

hibridização entre o tradicional e o moderno, o local e o global, que se 

constitui em dispositivo, aqui nomeado como midiatização periférica. (p. 54) 

 

Bargas e Maia (2017) analisaram o uso do WhatsApp em comunidades quilombolas do 

Pará e identificaram que o aplicativo acabou se convertendo em uma importante ferramenta de 

aprendizado coletivo, especialmente durante o processo seletivo para o ingresso na UFPA. O 

intercâmbio de informações, o ajustamento de opiniões e a construção de soluções para os 

embates vividos potencializou as ações políticas de lutas por reconhecimento. Para alcançar 

estes objetivos, a opção em considerar instrumentos de análise metodológica teórica e 

participante determinaram a abordagem relacional da dissertação. 

No primeiro capítulo não poderíamos prescindir de uma contextualização histórica 

sobre a dialética territorial que constituiu e atribuiu funções aos estados/nação modernos do Sul 

e Norte Global, especialmente a partir do período colonial, quando estabelece-se uma relação 

de exploração e dependência, inaugurando uma outra perspectiva histórica da modernidade e 

germinando não somente o modo de produção, mas também o modus operandi capitalista. Esse 

modo de produção imposto pela classe dominante determina o papel que, atualmente, ainda 

desempenham os polos geográficos no mundo globalizado. 

O território que viria a ser conhecido como América Latina posteriormente, torna-se 

alvo de cobiça pelas forças imperiais da Europa e pouco a pouco iniciam um processo de 

povoamento e plantações, com o objetivo de fornecer matérias-primas que sustentassem a vida 

da nobreza e aristocracia europeia. Esse sistema de povoamento e plantações irá provocar uma 

marca profunda na identidade dos seus povos, gestados sob o signo da mestiçagem e da 
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monocultura (FREYRE, 2010). As populações autóctones viram seus habitats invadidos por 

navegantes europeus, que com o tempo instalaram-se para melhor gerenciar o sistema de 

exploração, tendo que, posteriormente, recorrer ao sequestro de negros ultramar para escraviza-

los afins de manter o ritmo desgastante do cultivo da terra, com vias de abastecer o mercado 

externo. 

A globalização contemporânea tem raízes no processo colonial, e regida por um 

fundamentalismo econômico predatório, recorre à uma política de redução do papel do Estado 

para mitigar a desigualdade em favor do mercado como ente metafisico adequado para corrigir 

injustiças sociais. Como consequência desta delegação de poderes, o mercado seria capaz de 

distribuir riqueza de forma mais justa e estimular o espirito virtuoso nos seres humanos, através 

do sistema meritocrático em sociedades culturalmente marcadas por inúmeras formas de 

racismo, autoritarismo e patrimonialismo por parte dos diversos micropoderes dominantes. 

Milton Santos (2008) desmascara esta fábula, aponta-a como perversa e propõe uma 

globalização de novo tipo, mais fraterna, solidária e orientada para o desenvolvimento ético, 

incapaz de ocorrer no modo de produção capitalista. 

Pressupor uma globalização de novo tipo significa repensar também o papel não 

somente do sul global no cenário mundial, mas como também das vítimas do processo colonial, 

que foram silenciadas e marginalizadas durante os quinhentos anos da relação metrópole-

periferia. A modernidade, especialmente a racionalidade-cientifica, tem uma dívida histórica 

com a ciência dos oprimidos, a sabedoria popular, a cosmovisão indígena e africana em lidar 

com a terra e a natureza. Santos e Meneses (2009) resgatam essa ecologia dos saberes no 

conceito das epistemologias de sul, a qual considera de igual referência a sabedoria ancestral, 

não mediada pela racionalidade, como elementos válidos no sistema de produção e validação 

de conhecimento. Propõe uma crítica à modernidade que perverteu seu embate contra o 

fundamentalismo religioso da idade média no sul global. 

A aplicação indiscriminada do projeto moderno nos estados/nação do sul global 

começou a gerar outras distorções, dessa vez no conjunto institucional. Canclini (2008) afirma 

que a consolidação do modelo racional em países de economia dependente atualizou a relação 

metrópole-periferia produzindo uma modernização sem modernidade. Ou seja, muita forma, 

pouco conteúdo. O patrimonialismo de Estado, a ausência de uma esfera pública representativa 

e a concentração dos meios de produção, riqueza e renda nas mãos de poucas famílias começou 

a afetar o tecido social nas classes subalternas, vítimas da cultura do silêncio, violência 

simbólica e apropriação (FREIRE, 2011; SANTOS e MENESES, 2009) 
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No Nordeste esta receita de modernização sem modernidade refletiu nas políticas 

públicas com o objetivo de mitigar os efeitos da estiagem prolongada, que de tempos em 

tempos, transformava a região em uma terra de conflitos (ALBUQUERQUE JR, 2011). 

Nomeadas de Combate à Seca, a ideia era construir grandes açudes e barragens com dinheiro 

público em propriedades improdutivas do latifúndio para estocar a água da chuva como ponto 

de acesso dos camponeses para alimentação própria, cultivo do roçado e dessedentação animal. 

Essa política pública produzia resultados negativos e com o tempo pipocavam denúncias sobre 

os interesses escusos por parte de oligarquias coronelistas em se apropriar do investimento 

estatal (CALLADO, 1960), além de manter os efeitos nefastos que aquela época era creditado 

a natureza: fomes, saques e êxodo rural. Castro (1968) denuncia o erro em culpar o clima como 

responsável pela tragédia social, e Furtado (1989) pensa o semiárido brasileiro de forma 

estratégica ao assinalar que deve-se priorizar atividades econômicas na região que dialoguem 

com o clima local, como forma de amenizar a ação antrópica inapropriada para o território. 

Ao longo do tempo, a sociedade civil de pequenos agricultores, organizados em 

coletivos, associações e movimentos sociais, veem surgir a necessidade de aproximar suas lutas 

difusas e sistematiza-la em uma rede que articula todo um conjunto de demandas, priorizando 

a sabedoria popular do campo, consolidando um paradigma que confronta o projeto moderno 

de antagonismo à natureza, ressaltando a harmonia com a mesma, que vem a ser conhecido 

como Convivência com o Semiárido. Esta proposta construída e dialogada pelo conjunto de 

redes que compõe a Articulação do Semiárido (ASA) é orientada por cinco pilares: priorizar a 

sustentabilidade; fortalecer a sociedade civil a partir de uma educação inclusiva; inserir 

mulheres e jovens no processo de produção; cuidar dos recursos naturais; e buscar meios de 

financiamento para o projeto dos agricultores. O carro-chefe são as tecnologias sociais de 

captação d’agua, em particular, as cisternas, que rompem uma tradição secular de concentração 

d’agua em terras de coronéis e a ancestral caminhada em busca d’agua por parte das mulheres 

do sertão nordestino (MALVEZZI, 2007). 

Desde que a globalização passou a ser orientada por um modo de produção especifico, 

a miscigenação/hibridação/sincretismo deixou de ser exclusiva do ponto de vista biológico. A 

assimilação e adaptação de culturas exógenas, especialmente quando dominantes, passou a 

impactar os valores éticos e morais de outras populações submetidas à propagação ideológica 

dos meios de produção simbólica. O espaço rural, herdeira dos tempos pré-modernos, viu-se 

inferiorizada e impactada em relação ao espaço urbano. Estudiosos nomearam esse fenômeno 

de Rurbano (LEFEVBRE, 2012), ou seja, a penetração objetiva e subjetiva do rural pelo urbano. 

Ocorre por duas vias: a positiva, continuum, ou a negativa, dicotômico (GRAZIANO DA 
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SILVA, 1999; MARQUES, 2002; OLIVEIRA, 2004; GIRARDI, 2008). De todo modo, é um 

fenômeno secular e gradual. 

No segundo capítulo, a ideia central é construir as bases analíticas para poder analisar 

essa interpenetração identitária entre o rural e o urbano a partir das tecnologias de informação 

e comunicação, especialmente com a apropriação do uso da web nos espaços rurais, 

especificamente em alguns territórios do semiárido paraibano. Ou seja, para compreender a 

complexidade do uso de tecnologias modernas em territórios tradicionais, antes devemos nos 

deter sobre as duas faces da mesma moeda que a globalização provocou no campo 

comunicacional. A característica da esfera pública da modernização sem modernidade 

distingue-se em duas. A primeira: o processo de midiatização que alcança todas as experiências 

cotidianas do viver contemporâneo; e a segunda: a exclusão infocomunicacional a que foram 

submetidos países dependentes e populações excluídas no Sul Global. 

Ao analisar o desenvolvimento histórico das mídias com a modernidade, Thompson 

(2008) percebeu que “o desenvolvimento dos meios de comunicação cria novas formas de ação 

e de interação e novos tipos de relacionamentos sociais – formas que são bastantes diferentes 

das que tinham prevalecido durante a maior parte da história humana” (p. 77). A irrupção da 

internet e das mídias sociais a partir dos dispositivos móveis confirmam o pressuposto acima. 

Ao reconfigurar os processos sociais, em abrir espaço para que demandas silenciadas pela mídia 

hegemônica encontrassem meios de se afirmar, as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) promoveram novos paradigmas na comunicação contemporânea. 

A potencial autonomia do controle infocomunicacional das TIC's possibilita construir 

alternativas ao discurso hegemônico dos meios de comunicação massivos, emergindo, 

vicariamente, o que Levy (2008) denomina de ciberespaço, a esfera pública contemporânea. O 

ambiente do ciberespaço permite que experiências de compartilhamento de saberes, produções 

colaborativas, fora de uma linearidade espaço-tempo, possam romper discursos hegemônicos, 

pautar a opinião pública tradicional, e, portanto, tornar o virtual, também, um campo político 

de disputa e conquista de territórios. 

Sem possuírem os mesmos meios de produção para consolidar no conjunto social o 

discurso contrahegemônico, os movimentos sociais, coletivos e outras associações do terceiro 

setor apropriam-se das ferramentas comunicacionais populares: rádios comunitárias, cordéis, 

boletins, jornais eclesiásticos de base e, atualmente, o ciberespaço – através de blogs, páginas 

nas redes sociais e grupos em comunidades virtuais. Se apropriam do ciberespaço pois “oferece 

condições para uma comunicação direta, interativa e coletiva” (LÉVY, 2008, p. 246). 

Constituindo possibilidades de reconstrução de sua realidade social a partir dos propósitos 
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identificados com os problemas imediatos de seu entorno. “Desse modo, (...) temos um 

complexo processo de constituição desses sujeitos e produção de sentidos e não meramente 

transmissão de informação” (ORLANDI, 2013, p. 21). 

As barreiras de espaço-tempo são diluídas; o receptor passa a exercer protagonismo na 

emissão das mensagens; as tecnologias convergentes popularizam-se; e o viver cotidiano é 

adaptado para as peculiaridades deste novo modo de estar na sociedade midiatizada a partir do 

ciberespaço. Especialistas da comunicação encontram na globalização o responsável direto pela 

crescente midiatização dos sujeitos e da sociedade. Por midiatização da sociedade, Hjarvard 

(2012) afirma que: 

 

Entendemos o processo pelo qual a sociedade, em um grau cada vez maior, 

está submetida a/ou torna-se dependente da mídia e de sua lógica. Esse 

processo é caracterizado por uma dualidade em que os meios de comunicação 

passaram a estar integrados às operações de outras instituições sociais ao 

mesmo tempo em que também adquiriram o status de instituições sociais em 

pleno direito (p. 64). 

 

O que Hjavard compreende sob lógica da mídia no contexto da midiatização é que 

“como resultado, a interação social – dentro das respectivas instituições, entre instituições e na 

sociedade em geral – ocorre cada vez mais sob a influência da mídia” (2014, p. 26). A operação 

dos espaços na sociedade contemporânea é regida pela midiatização, explica Sodré (2009). Em 

outras palavras, “pela tendência a ‘virtualização’ ou telerrealização das relações humanas, 

presente na articulação do múltiplo funcionamento institucional e de determinadas pautas 

individuais de conduta com as tecnologias da comunicação” (SODRÉ, 2009, p. 21). É preciso 

compreender a midiatização dentro de uma nova ambiência a partir dos dispositivos de 

comunicação e midiáticos: “os acoplamentos e operações dos dispositivos incidem sobre os 

processos sociais em geral, incluindo as ações e interações, ao mesmo tempo em que são 

afetados por estratégias e apropriações constituídas em outras esferas do social” (FERREIRA, 

2009, online). 

O ciberespaço promove através da internet e das mídias sociais formas de vocalizar 

desejos e demandas que são reprimidas pelo status quo através dos meios tradicionais de 

comunicação. A formação de novos sujeitos sociais introduz uma “bios virtual, uma nova 

ecologia comunicacional” (GOMES, 2008, p. 20). Passamos a estar nas redes, habitamos este 

espaço, onde nos relacionamos e comunicamos (DI FELICE, 2013). As mídias impactam os 

ambientes que se inserem, altera padrões comportamentais e cria demandas sociais. Sujeitos 

que até então estavam fora da ambiência das midiatizações, estão reconfigurando e codificando 
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novos espaços de participação e comunicação, através das apropriações simbólicas e materiais 

do ciberespaço e das TIC’s. Territórios virtuais são ocupados. 

Por fim, o terceiro e último capitulo é dedicado a análise da coleta de dados sobre a 

midiatização contemporânea no semiárido rural da Paraíba. Optou-se nesta fase desenvolver 

uma pesquisa empírica mezzo qualitativo mezzo quantitativo. 

No aspecto qualitativo foram selecionados grupos focais de jovens rurais que 

manifestaram interesse voluntário em participar da pesquisa, distribuídos em oito cidades de 

três regiões distintas: região do agreste, nas cidades de Mogeiro e Riachão do Bacamarte; a 

região do Cariri, nas cidades de Caraúbas e Boqueirão; e a região do Seridó, na cidade de Pedra 

Lavrada, Juazeirinho, Soledade e São Vicente do Seridó. Porém, antes é preciso esclarecer a 

decisão em selecionar a categoria de jovens rurais e a escolha das cidades. Ambas foram 

motivadas por decisões pragmáticas à pesquisa. 

Os jovens, por terem introduzido no seio familiar as tecnologias de informação e 

comunicação móveis, representam um conjunto social com papel de destaque no paradigma da 

convivência com o semiárido. São os jovens imbuídos da responsabilidade em continuar o 

legado familiar na lida com a terra, em frente ao histórico índice migratório para os centros 

urbanos em busca de oportunidades econômicas que o campo não corresponde. De tal forma, 

as publicações, intercâmbios, políticas públicas e encontros – locais, regionais e nacionais – 

reservam sempre um espaço para a valorização do que se entende por jovem rural, trabalhador 

do campo, em construir condições que impeçam a migração campo-cidade. 

As cidades selecionadas vieram de consultas realizadas em ONG’s e a associações 

localizadas na cidade de Campina Grande-PB que atuam em rede com a ASA na promoção de 

assessorias e consultas às dinâmicas territoriais de agricultura familiar espalhadas por diversas 

comunidades rurais das regiões do agreste, Seridó, cariri e Borborema. A ideia era que estas 

ONG’s e associações abrissem as portas para a inserção do pesquisador no universo rural 

paraibano. Foram consultadas a ONG CENTRAC3 – Centro de Ação Cultural – que junto com 

a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o Serviço Pastoral dos Migrantes (SPM) prestam 

assessoria ao Fórum de Lideranças do Agreste (FOLIA); o PATAC4 – Programa de Aplicação 

de Tecnologia Apropriada às Comunidades – que presta assessoria à dinâmica territorial do 

Coletivo Regional do Cariri, Seridó e Curimataú (COLETIVO); e a dinâmica territorial 

                                                           
3 CENTRAC: http://centrac.org.br/ 
4 PATAC: http://patacparaiba.blogspot.com/ 
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autônoma do Coletivo ASA Cariri Oriental (CASACO)5. Desafortunadamente, por questões de 

agenda e calendário, não foi possível efetivar a participação do Polo da Borborema, assessorada 

pela AS-PTA6 – Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa. Todas estas 

ONGs, associações e dinâmicas territoriais possuem Grupos de Trabalho (GT) de Juventudes 

em operação e execução de metas, objetivos e atividades. 

É importante destacar que em nenhum momento o objetivo da pesquisa é o de avaliar 

as políticas comunicacionais/midiáticas das ONG’s, associações e dinâmicas territoriais na 

formação destes jovens rurais, mas sim observar como esta geração, imersos em uma nova 

lógica paradigmática, pensa e se apropria da comunicação, em especial sua relação com a web. 

Em relação ao aspecto quantitativo, os indivíduos que se voluntariaram para participar 

foram submetidos à dois questionários7 que almejavam traçar um perfil sociodemográfico e 

rastrear os hábitos midiáticos dos sujeitos. Além disto, foram catalogados, mapeados e 

rastreados ações comunicativas e políticas públicas voltadas à democratização da comunicação. 

O objetivo é observar a ecologia midiática que permeia estes territórios em condição de 

exclusão infocomunicacional e suas ações na tentativa de romper a cultura do silêncio, através 

de práticas comunicativas populares e alternativas. 

Como conclusão desta pesquisa, consideramos ter sido possível identificar uma 

aproximação do rural aos aspectos urbanas mediados não somente pelas TIC e o universo de 

sentidos que ela engendra, como também pela oportunidade de ingressar em outros níveis 

educacionais. Todavia, é importante destacar que a mediação das TIC’s fortalecem a 

aprendizagem desses sujeitos, especialmente na lida com a terra, como destacado em alguns 

depoimentos, e cumpre importante papel na decisão em manter-se no campo e continuar a ação 

familiar na agricultura agroecológica. Em que pese a mobilização desses setores em construir 

condições jurídicas e políticas públicas que incentive o acesso e usabilidade das novas 

tecnologias de comunicação, ainda pouco se efetivou em termos de qualidade. De qualquer 

modo, a navegação no ciberespaço é uma realidade concreta nos territórios rurais visitados, 

especialmente através de telefonia móvel, independente da geração. Podemos afirmar sem 

sombra de dúvidas que o acesso à internet só não tem que assim deseja. E com impactos 

culturais evidenciadas por todos: os pais se queixam dos filhos pelo tempo dedicado as TICs e 

os jovens receiam nas crianças a perda da infância, com poucas brincadeiras ao ar livre, por 

exemplo. 

                                                           
5 CASACO: http://associacaocasaco.wixsite.com/casaco 
6 AS-PTA: http://aspta.org.br/ 
7 Ver Apêndices: Formulário Sociodemográfico e Formulário Midiático 
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Por outro lado, observou-se poucas ações comunicativas das ONG’s, associações, 

coletivos e dinâmicas territoriais dedicadas a internet e mídias sociais. Exceto pelo uso de app 

de bate-papos em tempo real para a organização de assuntos táticos, as ações institucionais e de 

mobilização destacam-se pela escolha de mídias tradicionais como estratégias de comunicação 

popular e participativa, como a usabilidade de rádiocomunitárias, informativos através de 

boletins e oficinas de fotografia. É de conhecimento notório que o objetivo destas instituições 

é a promoção de políticas de desenvolvimento agroecológico sustentável executadas pela 

sociedade civil articuladas em rede, porém, não se pode negligenciar o papel estratégico que a 

internet, em especial as mídias sociais, visto que a nova realidade do rural está aberta as 

tecnologias modernas, no sentido de aprimorar o acesso e diversificar o uso. 

A democratização da comunicação ainda não é uma realidade, contudo, a internet 

oferece condições de romper as arcaicas estruturas políticas de silenciamento a que foram 

submetidos os povos do semiárido. Construir uma nova estrutura infocomunicacional no campo 

possibilita efetivar as classes populares nos direitos ao conhecimento: a) o direito de conhecer 

melhor o que já conhece; b) o direito de se apropriar do conhecimento que lhe foi negado; c) o 

direito de produzir seu próprio conhecimento (FREIRE, 2011). Embora a internet e as mídias 

sociais nos últimos tempos tenham se tornado um terreno fértil para a propagação do discurso 

de ódio e, consequentemente uma ameaça à democracia nos estados modernos, seu potencial 

anarquista e libertário de uma estrutura aberta, distribuída e de comunicação horizontal todos-

todos, ainda pode ser desenvolvido e retornar ao seu projeto original. Tudo é construção. 
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1. A DIMENSÃO GLOBAL E LOCAL NO PARADIGMA DA CONVIVÊNCIA 

COM O SEMIÁRIDO 

 

 Historicamente os territórios não-urbanos foram marcados pela exclusão 

infocomunicacional no sul global. Especificamente no Brasil, durante séculos prevaleceu a 

cultura oral entre os povos escravizados e perseguidos pela colonização. Se formos analisar a 

partir dos meios de comunicação de massa, basta observar a importância do rádio nestes 

territórios. A cultura camponesa do interior nordestino produziu manifestações simbólicas 

como o cordel e o repente, baseado na oralidade. Por muito tempo, o cordel serviu como fonte 

pedagógica e educativa sobre a história e os mitos nordestinos, inclusive com funções de 

alfabetizar os sujeitos, mesmo que precariamente. Porém, a constatação do baixo nível de Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) e a taxa de alfabetização na região, historicamente superior 

à média nacional, revela também uma exclusão infocomunicacional a partir da cultura letrada, 

com baixo nível de consumo de jornais e revistas pela massa populacional desses espaços. 

Até o início do século XXI, os territórios rurais do Nordeste também estavam privados 

da energia elétrica, portanto excluídos da cultura eletrônica e audiovisual. Quando muito, 

haviam espaços de exibição televisava coletiva nas praças das cidades do interior, semelhante 

a prática cultural cinematográfica, porém, restrito ao interesse dos poderes públicos. Somente 

após a universalização da energia elétrica, com o programa social Luz Para Todos, deu-se início 

a um processo de inclusão que caminhou pari passu às políticas de inclusão a cultura digital, a 

partir da popularização das lan-houses e telecentros e, em seguida, a apropriação dos 

dispositivos móveis a partir do consumo de smartphones com acesso à internet via rádio ou 3G.  

Em síntese: se já estamos atrasados ao processo de desenvolvimento social, o direito à 

informação e comunicação não se consolidou nestes territórios, que somente agora encontram 

pontos de inflexão para poder exercer com a garantia mínima de autonomia e independência na 

usabilidade das tecnologias de informação e comunicação. Portanto, para entendermos este 

processo de exclusão infocomunicacional é preciso antes compreender a formação de algumas 

etapas que constituíram e justificaram o subdesenvolvimento no processo global da 

modernidade no sul pós-colonial, a partir de uma leitura teórica e de contextualização  

metodológica. 

O histórico de secas do Nordeste8, a concentração fundiária-econômica e o controle 

político pelas oligarquias familiares engendraram um triângulo que reproduziu durante décadas 

                                                           
8 Ver Cronologia das Secas: http://cronologiadassecas.openbrasil.org/ 
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a crença estabelecida no imaginário social da culpabilização do fenômeno climático da seca 

como o principal responsável pela existência/manutenção da miséria e desigualdade social na 

região. O Nordeste se estabelece como o espaço-problema, terra das secas e da miséria 

(ALBUQUERQUE JR, 2011). E que, portanto, para responder à esta consequência, era preciso 

combate-la. Silva (2003) denomina este modelo de paradigma moderno, ao culpabilizar a 

natureza e intensificar a distensão entre homem/natureza, baseada num pensamento 

racional/cientifico em prol do desenvolvimento econômico: 

 

(...) a culpabilidade da natureza é um artifício ideológico usado para encobrir 

as questões estruturais geradoras da miséria: a concentração das terras, das 

riquezas e do poder, combinada com a exploração do trabalho humano, o mau 

uso dos recursos públicos e o abandono da região a uma lógica econômica que 

concentra os investimentos em áreas dinâmicas, descartando as áreas 

tradicionais ou estagnadas. (SILVA, 2003, p. 380-381). 

 

Castro (1967) denunciou que a transformação da seca em vilã do drama nordestino e 

Furtado (1989), por sua vez, contribuiu para a compreensão da problemática na medida em que 

desvelou a natureza intrínseca da região ao reconhecer que as estiagens prolongadas fazem parte 

daquela realidade, e que, portanto, seria indispensável a economia local se adaptar à ecologia 

do semiárido. 

A pulsante indústria da seca floresceu na região ao impedir a democratização das terras 

agrárias e com a solução hídrica de construção de açudes e barragens, por meio de intervenções 

governamentais emergenciais, intensificando a manutenção do status quo: “os investimentos 

estatais significaram um reforço da própria estrutura produtiva, dando fôlego para reprodução 

das condições sociais e políticas que sustentam as relações de poder no semiárido” (SILVA, 

2007, p. 472). 

A partir dos anos 80, a sociedade civil, em parceria com o terceiro setor, começam a 

organizar-se em prol de um modelo alternativo de desenvolvimento econômico, ao assumir o 

protagonismo de produção e execução de ações que estabeleçam uma convivência mais flexível 

com o clima do semiárido.   

Esta transição paradigmática consolidou as políticas de Convivência com o Semiárido, 

uma prática de agricultura que valoriza os saberes e os conhecimentos populares na lida com a 

terra, adequando a criação de animais e a colheita à realidade do território, excluindo práticas 

exógenas do seu cotidiano, como por exemplo a criação de gado. O sistema de crenças e valores 

que compõe o conjunto de elementos simbólicos da Convivência com o Semiárido foi 

construído ancestralmente por pequenos agricultores familiares. 
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A perspectiva da convivência requer e implica um processo cultural, de 

educação, de uma nova aprendizagem sobre o meio ambiente, dos seus limites 

e potencialidades. Requer a constituição de novas formas de pensar, sentir e 

agir de acordo com o ambiente no qual se está inserido. (SILVA, 2003, p. 

378). 

 

O Observatório do Jornalismo no Semiárido-UFPB (AZEVEDO et al. 2016a, 2016b, 

2016c) identificou como características elementares do desenvolvimento sustentável do novo 

paradigma as iniciativas governamentais de transferência de renda – Bolsa Família, Seguro 

Safra – e as de sustentabilidade hídrica – Programa 1 Milhão de Cisternas (P1MC) – instituída 

em conjunto com a ampliação do debate sobre agroecologia, biodiversidade e a produção e 

cultivo de orgânicos engendrou um fato inédito no histórico de secas da região: a não-incidência 

de flagelados, fome e saques, comprovando as hipóteses de Castro e Furtado da qual a miséria 

da região não era uma criação da natureza e sim uma construção humana. 

Acreditamos que fica inconcluso uma análise do processo midiático contemporâneo 

caso o façamos isolados do seu contexto histórico, social, econômico e cultural. A exclusão 

infocomunicacional faz parte de um projeto de poder de setores da classe dirigente em 

racionalizar sua dominação, cujo os povos oprimidos e marginalizados do sul global 

intuitivamente procuram superar, mediando-os a partir de sua identidade e território. O 

propósito geral deste capítulo é identificar o paradigma da convivência com o semiárido 

inserido no contexto global. Para tanto, almeja-se neste primeiro momento: a) apresentar um 

quadro geral da formação e constituição da globalização; b) identificar as dialéticas identitárias; 

c) inserir o paradigma da convivência do semiárido dentro deste contexto. 

 

1.1. O Projeto Moderno e as implicações na contemporaneidade 

 

A germinação da modernidade, nos albores do desenvolvimento que prenuncia o fim da 

civilização feudal na Idade Média, ganha forma nos territórios europeus composto sob uma 

economia agrária e centenas de pequenas-unidades monárquicas disputando entre si terras para 

a exploração e acúmulo de riqueza, por volta do século XIV. No seio desta sociedade, uma nova 

classe social emergia desenvolvendo novos modos de produção e valores éticos/morais. Porém, 

enquanto classe subordinada, a burguesia fortaleceu suas instituições e provocou ondas de 

modernidade ao passo que progressivamente penetrava em partes estratégicas do território 

europeu ao qual, desde o fim do conflito da Guerra Fria, detêm a hegemonia global. Dussell 

(2009) crava o marco zero da modernidade com a filosofia cartesiana de Descartes, entretanto 
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aponta outros fatos históricos que produziram ondas de modernidade que o mundo ocidental 

experimentou antes de sua consolidação global: 

 

Algumas pessoas datam a origem da modernidade no ano de 1436, com a 

adopção da imprensa por Gutenberg; outras em 1520, com a rebelião de 

Lutero contra a autoridade da Igreja; outras em 1648, com o fim da Guerra 

dos Trinta Anos; outras em 1776 ou 1789, com as Revoluções Americana e 

Francesa; enquanto que para algumas outras os tempos modernos só 

começaram em 1895 (TOULMIN apud DUSSELL, 2009, p. 284). 

 

Estas ondas de modernidade provocaram o que Thompson (2008) chama de 

transformações institucionais na qual “práticas tradicionais foram gradualmente eclipsadas por 

novos tipos de ações, novas convenções e novas formas de associação” (p. 47). E enumera os 

três principais impactos institucionais no imaginário europeu: a) a emergência econômica do 

sistema capitalista de produção e de intercâmbio; b) a formação dos estados-nação; c) e a 

reinvindicação dos estados-nações em ter o monopólio da força dentro de um determinado 

território. Assim, podemos caracterizar o paradigma moderno da seguinte forma: operada a 

partir do desencantamento do mundo, com a subjugação da natureza perante o homem, 

racionalizou sua dominação a partir do método cientifico e engendrou uma esfera pública 

representativa, definindo o espaço privado e instituindo novas relações de produção. Esta 

dialética perante o misticismo religioso, a economia de subsistência e o poder imperial dos 

monarcas determinou e consolidou a transição paradigmática da civilização ocidental. 

A racionalidade moderna não ficou restrita ao território europeu. Ainda de acordo com 

Thompson (2008), “através da exploração, do comércio e da colonização, outras partes do 

mundo foram cada vez mais envolvidas neste processo de transformação institucional que 

começou na Europa, mas que logo se tornou global em alcance” (p. 47). E não sem conflito. A 

colonização no sul global provocou um choque cultural que reverbera atualmente. Ao 

identificar as origens do projeto de subdesenvolvimento relegado às colônias do sul global 

(FRANK, 1980; MARINI, 2017), ou seja, uma modernização sem modernidade (CANCLINI, 

2008), pode-se concordar na seguinte afirmação: 

 

Não tivemos uma industrialização sólida, nem uma tecnificação generalizada 

da produção agrária, nem uma organização sociopolítica baseada na 

racionalidade formal e material que, conforme lemos de Kant a Weber, teria 

sido transformado em senso comum no Ocidente, o modelo de espaço público 

onde os cidadãos conviveriam democraticamente e participariam da evolução 

social (CANCLINI, 2008, p. 24). 
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A relação entre metrópole-periferia executou seu projeto civilizatório negando a 

autodeterminação dos povos e a independência das nações sob a exploração violenta dos 

recursos naturais. O espólio das riquezas naturais e a violência impositiva dos signos e valores 

modernos contra os sujeitos, as memórias e as epistemologias dos grupos não-dominantes do 

sul global, ou seja, os outros, ainda constituem o sistema de divisões a qual Boaventura de 

Sousa Santos (2009) conceitua como pensamento abissal. A modernidade ocidental foi fundada 

na tensão entre regulação/emancipação social enquanto aos territórios coloniais restou a 

negação desta dicotomia em precedência da apropriação/violência. 

O paradigma contemporâneo da modernidade, a globalização, urdida sob modo de 

produção capitalista de caráter neoliberal, apresenta-se ante a esfera pública como um acolhedor 

modelo civilizatório de igualdade, liberdade e fraternidade entre os povos, de tal modo que a 

harmonia social propiciada pelas forças ocultas do mercado impacta de tal maneira a sociedade 

que surgirá naturalmente, à curto prazo, uma comunidade próspera. Após consolidar, em um 

complexo processo histórico, mediante o uso da violência e da diplomacia, o projeto moderno 

de civilização é emulada e estimulada nos diversos aparelhos ideológicos públicos e privados 

da classe dirigente no mundo ocidental. Obliterando, na medida do possível, as contradições e 

desigualdades que este sistema social engendra provenientes de seus limitados objetivos 

ontológicos de lucratividade amoral e carente de ética social ao tratar as relações humanas 

legitimada pelo valor de uso e troca. 

É importante destacar o protagonismo que exercem as tecnologias de informação e 

comunicação ao tecer e configurar tais relações nos países desenvolvidos e em processos de 

modernização (CASTELLS, 2009; CANCLINI, 2008). Igualmente, é importante destacar 

também o desenvolvimento das mídias massivas como um elemento-chave para a evolução e 

expansão do projeto modernizante à nível global (THOMPSON, 2008). 

A globalização é objeto de estudo e crítica por parte de diversos cientistas sociais 

(IANNI, 1998; DUSSEL, 2009; SANTOS e MENEZES, 2009), e de especial interesse a Milton 

Santos (2008) ao dissecar os impactos à que estão submetidas as populações do sul global. De 

acordo com Santos (2008), as três dimensões que a constituem contemporaneamente são: a) a 

globalização enquanto fábula; b) a globalização como perversidade; c) e a globalização como 

ela pode ser. 

Santos (2008) denuncia o intento das classes dirigentes em fabular o processo 

sociocultural da globalização a partir do maquinário ideológico destes grupos, servindo-se do 

mito do encurtamento das distancias e a diluição do espaço-tempo fazendo crer que a difusão 

instantânea de notícias realmente informa as pessoas. Ianni (1998) apresenta um conjunto de 
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metáforas que mitificaram a globalização: a economia-mundo, sistema-mundo, shopping-

center global, Disneylandia global, nova divisão internacional do trabalho, moeda global, 

cidade global, capitalismo global, mundo sem fronteiras, tecnocosmo, planeta terra, 

desterritorialização, miniaturização, hegemonia global, fim da geografia, fim da história, entre 

outros. Tais metáforas “contemplam as controvérsias sobre modernidade e pós-modernidade, 

revelando como é principalmente a partir dos horizontes da modernidade que se pode imaginar 

as possibilidades e os impasses da pós-modernidade no nova mapa do mundo” (IANNI,  1998, 

p. 16). 

A fábula que se propaga sobre a globalização é com o intento de ocultar suas 

características intrínsecas, que atualizam a lógica colonial. O discurso único e a 

homogeneização do social, através dos aparelhos ideológicos que sustentam o mantra neoliberal 

de irreversibilidade da globalização – there is no alternative9 – e o estímulo ao consumo em 

massa da produção capitalista, destacam como a informação e o dinheiro produzem um sistema 

de perversidades, consagrando o fim da ética e o fim da política (SANTOS, 2008). Na era da 

globalização, um conjunto de violências estruturais se apresentam e manifestam-se a partir de 

três elementos: o dinheiro, a competitividade e a potência em estado puro. Para Santos (2008), 

“vivemos num mundo de exclusões, agravadas pela desproteção social, apanágio do modelo 

neoliberal, que é, também, criador de insegurança” (p. 59). De tal modo que a fome, a falta de 

acesso a água potável, os sem-tetos urbanos, o desemprego, o aumento da pobreza e a 

deterioração do valor de trabalho são constatados como algo natural, inerente do próprio 

processo civilizacional da globalização. A isto, o geógrafo determina como fábrica de 

perversidade, em apontar a competitividade como causa essencial ao corroer o edifício social 

de fraternidade e distanciamento em considerar o outro como um objeto a ser removido por 

atrapalhar o cenário. 

De tal modo, a superação desse sistema de perversidade encontra-se contemplados em 

duas grandes mutações que gestaram o século XXI: a mutação tecnológica e a mutação 

filosófica da espécie humana. “A mesma materialidade, atualmente utilizada para construir um 

mundo confuso e perverso, pode vir a ser uma condição da construção de um mundo mais 

humano” (SANTOS, 2008, p. 174). Por suas características flexíveis, adaptáveis a todos os 

meios e culturas, é possível perceber o potencial das técnicas de informação e comunicação 

caso a sua posse seja democratizada a serviço do homem, e não do capital. Em relação à 

mutação filosófica, é a capacidade de gerar novos sentidos à existência de cada pessoa. Para 

                                                           
9 Em tradução livre: Não existe alternativa 
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tanto, a persistência em retomar a ideia de utopia em projeto, conjugados sob dois tipos de 

valores: a) os valores fundadores do homem, validos em qualquer tempo e lugar: liberdade, 

dignidade e felicidade; b) valores contingentes à história atual. “O mundo datado de hoje deve 

ser enxergado como o que na verdade ele nos traz, isto é, um conjunto presente de possibilidades 

reais, concretas, todas factíveis sob determinadas condições” (SANTOS, 2008, p. 160). 

Superar o caráter perverso da globalização, portanto, é refletir sobre as condições de 

produção e validação do conhecimento. A ciência dominante, em que pese suas alegações de 

objetividade, imparcialidade e racionalidade, representa em seu âmago os interesses do projeto 

moderno eurocêntrico hegemônico na sociedade global sobre os povos e nações afetados. De 

tal modo que a leitura de mundo e as metodologias empregadas para análise cientifica estão 

impregnadas das experiências do viver ocidental. Para os países subdesenvolvidos do sul global 

pós-colonial, adotar esta ideologia cientifica sem reflexão crítica significa interpretar de forma 

equivocada seus próprios fenômenos sociais e culturais. 

Milton Santos, diga-se de passagem, não é contra a ideia de globalização, e sim contra 

o projeto a quem ela serve, ou seja, a mesma classe dirigente que, periodicamente, atualiza com 

sucesso o paradigma moderno. Da colonização ao imperialismo até a globalização, todas 

obedecem aos mesmo interesses. Portanto, ele observa como inadiável superar esse projeto 

dominante, porém encontrando outros valores que orientem esse processo. Por isso que propõe, 

de forma militante, uma outra globalização. Àquele momento histórico, Milton Santos não 

soube definir com clareza o que seria a mutação tecnológica e a mutação filosófica da espécie 

humana. Ele expõe de forma abstrata a construção desse projeto. Por outro lado, o Boaventura 

de Sousa Santos há tempos vem conduzindo uma reflexão crítica sobre as condições de 

produção e validação de conhecimento epistemológico da racionalidade moderna perante 

outros saberes e encontra uma definição que abraça toda a ciência não-moderna com as 

epistemologias do sul. O Sul, ele destaca sempre, não somente no sentido geográfico, e sim, 

também, no sentido decolonial, afinal no norte ocidental existem também setores sociais não-

hegemônicos marginalizados e silenciados pela racionalidade moderna. Então, o Santos 

português encontra a resposta para as inquietações do Santos brasileiro. 

 

O projeto de uma Epistemologia do Sul é indissociável de um contexto 

histórico em que emergem com particular visibilidade e vigor novos actores 

históricos no sul global, sujeitos coletivos de outras formas de saber e de 

conhecimento que a partir do cânone epistemológico ocidental, foram 

ignoradas, silenciadas, marginalizados, desqualificadas ou simplesmente 

eliminadas, vítimas do epistemicídio tantas vezes perpetradas em nome da 

Razão, das Luzes e do progresso. (NUNES, 2009, p. 233) 
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Báez (2010) identifica nos processos da conquista, colonização e pós-colonização a 

destruição, pilhagem e genocídio dos elementos culturais e científicos dos povos autóctones da 

latinoamerica. A catequização forçada dos índios, a escravização dos negros transladados do 

continente africano e o saque colonial provocou danos irreversíveis na formação cultural e no 

imaginário latinoamericano. “Havia 1.750 línguas antes da chegada à América dos europeus e 

a introdução obrigatória de seis idiomas importados provocou a extinção de mil línguas” 

(BÁEZ, 2010, p. 39). Os negros escravizados tiveram que sincretizar sua religião e miscigenar 

sua cultura para exerce-la sem intensa opressão estatal e social. Enquanto o saque colonial 

destruía a biodiversidade da região a partir da monocultura agrícola de exportação e da extração 

de ouro, prata, cobre, carvão, alumínio, ferro, gás e petróleo. 

 

A epistemologia do Sul, enquanto projeto, significa, ao mesmo tempo, uma 

descontinuidade radical com o projeto moderno da epistemologia e uma 

reconstrução da reflexão sobre os saberes que, como veremos, torna 

reconhecíveis os limites das críticas da epistemologia tal como elas têm 

emergido num quadro ainda condicionado pela ciência moderna como 

referência para a crítica de todos os saberes. (NUNES, 2009, p. 217). 

 

O que caracteriza as epistemologias do Sul são um pragmatismo epistemológico que 

privilegia as consequências em detrimento das causas. Para Sousa Santos (2009), a reflexão 

sobre as condições de produção e validação de conhecimento epistemológico alternativo deve 

estar associado à ideia de descolonização que nos leve à um pensamento pós-abissal, formando 

uma ecologia de saberes. A ecologia de saberes não concebe os conhecimentos em abstrato, 

“mas antes como práticas de conhecimento que possibilitam ou impedem certas intervenções 

no mundo real, e deixa de conceber a ciência como a referência ou ponto de passagem 

obrigatório para o reconhecimento de todos os saberes e conhecimentos” (SOUSA SANTOS, 

2009, p. 28). 

Instintivamente a epistemologia camponesa do nordeste rural da Convivência com o 

Semiárido anseia superar o projeto moderno ao propor um outro relacionamento com a natureza 

e a comunidade, a partir das tecnologias sociais e o seu caráter de mutirão com um sistema de 

valores atrelados a lógica da sustentabilidade em todas as dimensões sociais, políticas e 

culturais que carrega. Enquanto que o paradigma do Combate à Seca representa um outro tipo 

de dependência, atrelado ao projeto cientifico e racional da modernidade, de hegemonia e 

superioridade, e não de coexistência. 
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Entretanto, ao contrário do que se especula, apesar de ser uma constante ameaça de 

homogeneização e padronização, o projeto neoliberal da globalização não foi capaz de diluir a 

pluralidade de identidades – sociais, espaciais e autoidentidades – em uma uniformidade 

massiva e passiva através do consumo. O que a literatura cientifica aponta em estudos recentes 

são três aspectos: a) uma multiplicação identitária b) a reafirmação das identidades e; c) 

estratégias de adaptação das mesmas aos novos tempos. De tal forma que, no próximo 

subcapítulo, iremos refletir sobre o papel das identidades culturais neste segundo estágio da 

modernidade (BECK, 2003). Ou seja, perpassaremos pela crise do homem moderno, a 

fragmentação identitária, as estratégias de adaptação da identidade e as lutas de reconhecimento 

que são capazes de engendrar. 

 

1.2. A Dialética das Identidades 

 

A nova etapa da modernidade recebe diversos nomes: pós-modernidade, modernidade 

tardia, alta modernidade, segunda modernidade, sociedade de risco, modernidade líquida 

(MOCELLIM, 2008). Enquanto a primeira etapa da modernidade foi marcada pela formação 

dos estados-nação e a submissão da natureza pelo homem, a segunda modernidade questiona 

esta submissão, marcada por uma profunda crise ecológica, o processo de individualização 

intensifica-se e a tecnologia dilui as fronteiras das comunidades imaginadas por meio da rapidez 

do acesso informacional e de transporte (BECK, 2003). 

O caráter identitário contemporâneo atinge seu ponto de inflexão com a globalização. 

Laclau (apud HALL, 2006) pontua que a modernidade tardia é caracterizada pela “diferença”, 

ou seja, “são atravessadas por diferentes divisões e antagonismo sociais que produzem uma 

variedade de diferentes ‘posições de sujeito’ – isto é – identidades – para os indivíduos” (p. 17). 

Deslocamento, descentramentos, diferença e descontinuidade são algumas palavras-chave que 

os autores procuram jogar luz para explicar a ruptura causada pelo processo globalizante. 

No decorrer do século XX, os sujeitos desfragmentaram-se em identidades de classe, 

gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que no passado serviam de localizações como 

indivíduos sociais. Hall (2006) entende que a identidade politizou-se, constituindo uma 

mudança de uma política de identidade de classe para uma política da diferença. 

A centralidade e interatividade do sujeito da modernidade veio a perder força e coesão 

a partir do deslocamento de uma série de rupturas dos discursos do conhecimento moderno. 

Para Hall, cinco grandes avanços na teoria social contribuíram para o descentramento do sujeito 

moderno na sociedade contemporânea, fragmentando sua identidade: a) o pensamento marxista; 
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b) a psicanálise freudiana; c) a linguística de Saussure; d) os estudos da genealogia do poder de 

Foucault; e) o feminismo. 

Em síntese, o pensamento marxista descentrou o ser humano do núcleo da sociedade ao 

perceber que o motor social estava nas relações sociais no campo do trabalho, em que a 

autonomia e soberania do sujeito ante à história e a cultura não pertenciam à sua ação. De acordo 

com Marx (apud HALL, 2006), “os homens fazem a história, mas apenas sob as condições que 

lhe são dadas” (p. 34), o que significa dizer que eles só “podiam agir com base em condições 

históricas criados por outros e sob as quais eles nasceram, utilizando os recursos materiais e de 

cultura que lhes foram fornecidos por gerações anteriores” (HALL, 2006, p. 34-35). 

A descoberta do inconsciente por Freud retirou do sujeito a naturalidade de sua 

identidade, pois esta era provocada, alimentada e produzida em processos psíquicos 

inconscientes, sob a qual o sujeito não possuía controle da situação, ao contrário do que se 

imaginava como algo inato, existente na consciência no momento do nascimento. Saussure ao 

estudar a linguística considerou o fenômeno social da língua, produtora de sentidos, 

previamente estabelecido, sob o qual o sujeito somente reproduzia o que já estava consolidado. 

“Nossas afirmações são baseadas em proposições e premissas das quais nós não temos 

consciência, mas que são, por assim dizer, conduzidas na corrente sanguínea de nossa língua” 

(HALL, 2006, p. 41). 

Foucault concentrou seus esforços de interpretação na análise do poder disciplinar, a 

regulação e vigilância dos corpos. 

 

O objetivo do poder disciplinar consiste em manter as vidas, as atividades, o 

trabalho, as infelicidades e os prazeres do indivíduo, assim como sua saúde 

física e moral, suas práticas sexuais e sua vida familiar, sob o estrito controle 

e disciplina, com base no poder dos regimes administrativos, do conhecimento 

especializado dos profissionais e no conhecimento fornecido pelas disciplinas 

das ciências sociais (HALL, 2006, p. 42). 

 

Por fim, o último descentramento do sujeito ocorre com o feminismo, desvelando as 

práticas machistas da sociedade, ao retirar da invisibilidade a mulher no espaço público, 

questionando a divisão sexual/determinista do trabalho, e, especialmente, ao politizar a vida 

privada. A contribuição da causa feminista foi positiva não somente para a teoria crítica, como 

também para os novos movimentos sociais dos anos 60, etapa histórica importante para 

entender a definitiva fragmentação e ruptura identitária da segunda modernidade. Hall (2006) 

compreende que ‘68 foi um terreno fértil para a consolidação das identidades étnicas, de gênero, 

pacifista, ambiental, etc. 
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Atualmente a globalização apresenta-se como dispositivo operador de identidades 

nacionais e culturais. Com o objetivo de gerar novas colonizações nas periferias da globalização 

a partir de outros métodos, a tensão entre o global e o local dinamiza os sujeitos no conjunto de 

símbolos que engendra na modernidade tardia. De suas características de compressão do 

espaço-tempo à homogeneização cultural em prol das atividades comerciais, potencializou-se 

três possíveis consequências culturais para as identidades: a) a desintegração das identidades; 

b) os reforços identitários e; c) novas identidades hibridas (HALL, 2006). 

Estas consequências culturais que despertaram a atenção de Hall são de especial 

interesse para análise do sul global. Vitimados pela violência/apropriação que as etapas 

históricas da conquista, da colonização e da pós-colonização representaram no impacto cultural, 

moral e psicológico de reconfiguração e formação dos modos de ser e estar nos territórios do 

sul global. Para Bolshaw (2018) o imperialismo cultural e a destruição das identidades locais 

foram amplamente denunciadas e afetou de modo categórico duas concepções distintas do 

conceito de identidade cultural: a identidade social e a autoidentidade, ou seja, o modo como 

os outros nos veem e o modo como nos percebemos. Identifica-se um redimensionamento que 

esta dialética influenciada pela globalização provoca em identidades até então tidas como 

fechadas ou homogêneas: “há também um consenso de que as identidades eram mais espaciais 

e fixas; porém, com a globalização, as regiões passaram a interagir mais e as identidades 

parcialmente se desterritorializaram” (BOLSHAW, 2018, p. 15). De tal modo que se põe em 

cheque a passividade, uniformidade e recepção dos sujeitos ante ao poder simbólico: 

 

Bourdieu (2007) afirma que os meios de comunicação, principalmente a TV, 

está promovendo uma padronização cultural em massa, num ato expresso de 

violência simbólica. Nos anos 80 e 90, Stuart Hall (2002) contesta essa tese 

de que a globalização promova a padronização cultural em massa, ressaltando 

que os indivíduos não são consumidores passivos e que é preciso considerar 

os usos e apropriações que eles fazem dos bens culturais. E a proatividade dos 

consumidores teria como consequência um mundo de culturas heterogêneas e 

híbridas (CANCLINI, 2000). (apud BOLSHAW, 2018, p. 15) 

 

 O hibridismo cultural apresenta-se como a marca distintiva maior da sociedade em rede 

globalizada. A miscigenação forçada em massa a que foi submetida na etapa histórica da 

colonização dotou a América Latina um território singular de reflexão sobre a questão para 

além do contexto simbólico. Ribeiro (2006) afirmava o caráter único do povo brasileiro na 

miscigenação das três raças que formataram o território nacional – o índio, o europeu e o negro: 

o povo novo. Freyre (2010) analisou de forma naturalizada as relações sexuais forçadas entre 

as mulheres negras escravizadas e os senhores de engenho no nordeste agrário. Portanto, a 
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relação entre territórios/territorialidades e a construção identitária continua a subsidiar 

elementos sobre distintos aspectos na reação comunitária aos projetos contemporâneos de 

neocolonização herdeiros do projeto moderno eurocêntrico. 

 

Para a compreensão dos diferentes aspectos dessa complexidade, vista por 

alguns como emergência de multipertencimentos, por outros como “explosão 

de identidades” ou, ainda, como momento das multiplicidades, prolifera uma 

série de termos como hibridismo, multiculturalismo, transculturação, 

mestiçagem, crioulização, antropofagia, cultura migrante, trânsito identitário, 

entre outros. (HAESBAERT; MONDARDO; 2010, p. 21) 

 

 Pensar o hibridismo das identidades sociais dentro da complexidade pós-colonial latino-

americana representa não somente uma ruptura com o colonizador, “mas também uma forma 

de resistência/reterritorialização às vezes bastante rica, re-criando, pela mistura, novas formas 

de construção identitária-territorial” (HAESBAERT; MONDARDO, 2010, p. 26-27). Pode-se 

apontar como ponto de partida sobre a mestiçagem/sincretismo/hibridismo os estudos culturais 

de Ortiz sobre transculturação. Antropólogo, Ortiz (apud HAESBART; MONDARDO, 2010) 

inseriu o vocábulo para compreender o processo móvel e aberto do encontro entre diferentes 

sujeitos e suas culturas. De tal modo, transculturação compreende três etapas de transição de 

uma cultura à outra: a) aculturação, ou seja, quando se adquire a cultura do outro; b) a 

desculturação, quando ocorre o processo de perda e desenraizamento cultural; e c) 

neoculturação, a formação de novos fenômenos culturais. 

 O hibridismo cultural, portanto, apresenta duas faces: uma positiva, em benefício aos 

grupos subalternos; e uma negativa, que favorece aos grupos dominantes. A face negativa 

apresenta um discurso dominante de ambivalência discursiva que falha em termos de 

discriminar entre as diversas modalidades de hibridismo, “tais como imposição colonial (...) ou 

outras interações como assimilação obrigatória, cooptação política, mimetismo cultural, 

exploração econômica, apropriação de cima para baixo, subversão de baixo para cima” (STAM 

apud HAESBART; MONDARDO, 2010, p. 26). A positiva seria de caráter antropofágico, 

termo cunhado por Oswald de Andrade, para representar a real face da brasilidade, ao devorar 

o saber europeu e digeri-lo para criar nossa identidade. “A cultura antropofágica seria uma 

adaptação criativa (uma resiliência) dos colonizados frente ao colonizador, um equilíbrio 

dinâmico entre a identidade social atribuída por outros e a autoidentidade” (BOLSHAW, 2018, 

p. 17).  

 Aceitar a mestiçagem/sincretismo/hibridismo como um dado concreto natural de nossa 

formação identitária significou superar leituras estereotipadas que rebaixavam e negavam a 
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condição humana das populações autóctones e não-europeias que por cá foram vitimadas, 

sequestradas e escravizadas. Para a partir do local, da realidade concreta, pensar estratégias que 

os retiram da marginalidade para inseri-los na ordem global. O agir local e pensar global. Em 

análise sobre os movimentos populares urbanos, Manuel Castells (2010) identificou nestes 

espaços que “a luta contra a exploração econômica, a dominação cultural e a repressão política, 

não restou outra alternativa ao povo senão render-se ou reagir com base na fonte mais imediata 

de autoreconhecimento e organização autônoma: seu próprio território” (p. 80). 

 O território é fonte de produção de sentido e significado, a partir do momento em que 

uma parcela do espaço torna-se referência central para a construção do processo identitário e 

adquire uma estratégia política de afirmação (HAESBART; MONDARDO, 2010). Castells 

(2010) define o conceito de identidade como fonte de significado e experiência de um povo e 

propõe uma diferenciação entre os papeis representado por atores sociais. Para o sociólogo, os 

papeis são definidos por normas estruturadas pelas instituições e organizações da sociedade, 

atribuindo funções aos atores, enquanto que as identidades são constituídas durante um 

processo de individuação, organizando significados. Ainda de acordo com Castells (2010), 

significado é a “identificação simbólica, por parte um ator social, da finalidade da ação 

praticada por tal ator” (p. 23). 

 Dentro do campo sociológico, a discussão a respeito da construção identitária é um 

debate superado. O ponto nevrálgico da questão reside nos propósitos e a quem ela beneficia 

ao consolidar seu código de valores e símbolos em um conjunto social. Assim, pode-se afirmar 

que “a construção de identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela história, geografia, 

biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias sociais 

pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso” (CASTELLS, 2010, p. 23). 

A partir deste ponto de partida, Castells (2010) apresenta as identidades constituindo-se a partir 

de três formas: a) identidades legitimadoras; b) identidades de resistência; c) identidades de 

projeto. 

 As identidades legitimadoras partem dos grupos dominantes interessados em expandir 

sua dominação e racionalizar este processo no grupo social; as identidades de resistência são 

trincheiras de resistência e sobrevivência criadas por atores que se encontram em 

posição/condição desvalorizada e/ou estigmatizada; e, por fim, para entendermos o paradigma 

da convivência com o semiárido nos próximos subcapítulos, a identidade de projeto, em que a 

busca pela transformação de toda a estrutura social, atores sociais, valendo-se do material 

cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de redefinir sua posição na 

sociedade. Não obstante, não desejamos aqui afirmar proceder uma pureza ética em identidades 
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de resistência ou de projeto. “Identidades que começam como resistência podem acabar 

resultando em projetos, ou mesmo tornam-se dominantes nas instituições da sociedade, 

transformando-se assim em identidades legitimadoras para racionalizar sua dominação” 

(CASTELLS, 2010, p. 24). 

 O ethos rural possui um conjunto de códigos e valores próprios que não estão imunes à 

dialética da globalização. A autonomia que sujeitos em situação de invisibilidade social pela 

cultura patriarcal do campo produzem dentro deste novo ethos rural impacta culturalmente e 

desestabiliza os tradicionais papeis relegados às mulheres, jovens e quilombolas. De tal modo, 

nos é importante entender o conflito que as construções das identidades de projeto reverberam 

nas pessoas que a incorporam. 

A identidade de projeto produz sujeitos. Sujeitos que atribuem significados a todo um 

conjunto de experiências. “A construção da identidade consiste em um projeto de vida diferente, 

talvez com base em uma identidade oprimida, porém expandindo-se no sentido da 

transformação da sociedade como prolongamento desse projeto de identidade” (CASTELLS, 

2010, p. 26). A palavra-chave é a transformação social a partir do território. Castells (2010) 

afirma que as “comunas culturais de cunho territorial parecem ser a principal alternativa para a 

construção de significado em nossa sociedade” (p. 84). Estes territórios comunitários são 

definidos por três características principais de reação defensiva: a) à globalização, que dissolve 

a autonomia e soberania estratégica das instituições, organizações e sistemas de comunicações 

locais; b) à formação de redes e à flexibilidade, individualizam as relações sociais de produção 

e provocam a instabilidade estrutural do trabalho, do tempo e do espaço; c) à crise do 

patriarcado. “São comunidades construídas em torno de reações e projetos determinados por 

fatores históricos e geográficos” (CASTELLS, 2010, p. 85). 

 A partir destas considerações, podemos compreender a formatação dos conceitos do 

glocal e do rurbano, que emergem no debate sociológico a partir do projeto hegemônico da 

modernidade e da crise identitária da globalização. As causas e consequências deste novo modo 

de estar no mundo apresentam algumas proposições e novas questões a serem enfrentadas por 

pesquisadores e estudiosos do assunto, mas que por ora, servem como um cabedal de referências 

para interpretar o ethos rural contemporâneo interconectado às novas ordens 

infocomunicacionais globais. 

 

1.3. Glocal e Rurbano 
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Com o intenso impacto promovido por medidas econômicas neoliberais, inclusive após 

a crise hipotecária de 2008, o capitalismo do período da globalização vem produzindo 

transformações culturais não somente nos modos de viver, mas também nos modos de ser. O 

tratamento de choque à qual o indivíduo é submetido por políticas governamentais provocado 

pelo lobby das corporações, com políticas públicas de austeridade social e insegurança jurídica, 

trabalhista e previdenciária, desvela um sujeito com laços sociais precários e modifica as 

relações humanas para meras transações comerciais (SENNETT, 2006; KLEIN, 2008). 

Mediante este aspecto, a imediatez dos processos econômicos fez-se refletir também nas 

interações sociais. A evolução tecnológica dos meios de comunicação pessoal e a capacidade 

de deslocamento promovido em ambientes virtuais radicaliza a característica do espaço urbano 

com a comunicação impessoal, agora também desterritorializada. Paradoxalmente, tornando 

possível aproximar os que estão longe; e distanciar os que estão próximos. 

 

Entre as décadas de 1970 e 1980, a pergunta era o que significava ser a 

primeira geração na qual a televisão era um componente habitual da vida 

familiar. Agora se trata de entender como a espetacularização permanente à 

distância nos modifica, ou, dito de outro modo: esta estranha combinação de 

midiatização e interconectividade. A midiatização afasta, e, ao mesmo tempo, 

a interconectividade proporciona sensações de proximidade e simultaneidade. 

(CANCLINI, 2009, p. 216). 

 

Para destacar um exemplo contemporâneo desta radicalização das interações sociais, 

testemunha-se com frequência o espanto dos pais de filhos nativos-digitais em ver estes 

dominar e manipular as TIC’s, com certa queixa em perceber a preferência por esta atividade 

solitária em detrimento de atividades lúdicas e coletivas ao ar livre. 

O desejo em refugiar-se desta pressão estimula no indivíduo encontrar alternativas que 

sirvam de um abrigo seguro contra os signos que evocam a globalização neoliberal. Verifica-

se nos últimos tempos uma reaproximação de grupos sociais sentindo-se traídos pelo projeto 

globalizante das identidades legitimadoras, valorizando aspectos identificados com o local, o 

comunitário, o regional. A este desejo, cunhou-se o neologismo da intersecção entre os termos 

e os conceitos de globalização e local, expressando-se como glocalização. Para Robertson (1992 

apud LOURENÇO, 2014), glocalização seria “enquanto processo em que o local e o global se 

entrosam para constituir o que designa por glocal” (p. 8). A hibridez filológica destaca-se pela 

dinâmica global em interagir com o local, criando e recriando identidades globais e locais. A 

globalização da modernidade emerge com a compressão do tempo e de aniquilação do espaço 

na passagem da sociedade industrial para a sociedade em rede. 
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A valorização do local, não somente pelo afeto, pelo sentimento de pertencimento, mas 

também como atos de reação social ao resgate de saberes tradicionais, populares e pré-colonial 

das sociedades não-modernizadas, ao orientar-se enquanto identidades de resistência e de 

projeto. O conceito de glocal “foi inicialmente construído a partir do vocábulo japonês 

dochakuka que originalmente se referia à adaptação das novas técnicas agrícolas às condições 

locais de produção” (LOURENÇO, 2014, p. 2). Em seguida foi reapropriado para o marketing 

e a indústria cultural com o objetivo de adaptar seus produtos e serviços “aos contextos sociais 

e culturais em que os vendem, fazendo pontes entre o globalismo e o localismo” (ibdem, 2014, 

p. 2). Lourenço (2014) destaca três exemplos: a) os hamburgers do McDonalds sem carne de 

vaca na Índia; b) as máquinas de lavar adaptadas aos longos saris usados pelas mulheres, 

também na Índia e; c) os motores de busca do Google e Yahoo adaptadas e contextualizadas de 

acordo com grandes áreas de clientes nacionais. 

A ideia do global sugere uma constelação de signos que evocam a urbanidade: a 

densidade populacional, a heterogeneidade de sujeitos, o espaço comprimido, o grau acentuado 

de relações impessoais, o ambiente ocupacional, a mobilidade social e a direção migratória 

(SOROKIM, ZIMMERMAN, GALPIN, 1986). De tal modo, o local exerce outro conjunto 

simbólico de categorias, por seus aspectos mais delimitados. “A existência de processos 

comunitários estaria ligada, em primeiro lugar, aos laços de sangue; em segundo lugar, à 

aproximação espacial e, em terceiro lugar, à aproximação espiritual” (PERUZZO; VOLPATO, 

2009, p. 141). Portanto, as características glocais podem estar relacionadas a três gêneros de 

comunidades: a) parentesco; b) vizinhança e; c) amizade. 

Assim, percebe-se que há uma permeabilidade e concessão de valores nas regiões 

fronteiriças que permitem uma dialética identitária, fundamentada especialmente em 

sentimentos afetivos, emotivos e tradicionais. São nestes espaços de fronteiras, de intersecção 

que se mesclam e adaptam-se identidades aos novos tempos, com novos modos de ser e estar. 

“As identidades são construídas numa íntima relação com as condições em que as pessoas 

vivem. Portanto, são históricas e transitórias, permanecem e se renovam no contexto das inter-

relações estabelecidas no local e na conectividade estabelecida no mundo” (PERUZZO; 

VOLPATO, 2009, p.141). Podemos afirmar que o Glocal é a influência que o espaço urbano 

recebe de territórios não-modernos, seja, por exemplo, na cultura popular rural ressignificada 

para o público urbano ou a espiritualidade new age. A dialética identitária na globalização não 

representa um caminho de mão-única. Ao mesmo tempo em que os sujeitos se sentem 

pressionados a escapar da racionalidade ocidental, desterritorializados e com temporalidade 

diluída, ocorre, em igual medida, o processo oposto em territórios distintos. 
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Enquanto que os signos da modernidade globalizante são rejeitados por parte de setores 

da sociedade urbana para organiza-se em elaborar alternativas viáveis e sustentáveis, outros 

aspectos da modernidade globalizante são adotados e adaptados em áreas de influência não-

modernizadas. A esta configuração, os sociólogos nomeiam de Rurbano. Semelhante ao Glocal, 

parte-se da conjunção do rural com o urbano, formando o neologismo. Se nos for permitido 

fazer uma metáfora, poderíamos dizer que são filhos da mesma mãe – a modernidade – com 

pais diferentes. Desta feita, uma mediação promovida pela modernidade. 

De um modo geral, podemos definir o rurbano como a permanente influência que o 

urbano exerce sobre o rural. As leituras que se produz desta influência constitui-se duas 

abordagens: a dicotômica e a continuum. A primeira, entende o rural como oposição ao urbano. 

São processos de produções distintos, em que aquele, dominado, é o reflexo contrastante deste, 

dominante. 

 

A cidade é considerada o lugar do trabalho intelectual. Sua existência implica 

de uma só vez a necessidade da administração, da política, de impostos, etc. 

De forma resumida: necessita da organização comunal, partindo da política 

em geral. Assim, Marx explicita o conteúdo da divisão do trabalho e, mais 

claramente, a relação de poder que torna a cidade dominante sobre o campo. 

Na cidade é onde se dirige, se administra e se regulamenta. É desse lugar que 

emana o controle financeiro e ideológico, de onde se decide tanto a orientação 

material da sociedade como sua orientação moral, religiosa e sua forma de 

consciência. (LOCATEL, 2013, p. 88) 

 

A segunda abordagem, continuum, entende que o crescente processo de industrialização 

promove uma maior integração do campo com a realidade urbana. Privilegia-se as 

transformações territoriais nos aspectos sociais enquanto que fatores econômicos estão 

promovendo uma urbanização do setor rural. A concepção do continuum apresenta duas 

vertentes: a) que preconiza o fim do rural, a partir do desenvolvimento de atividades e 

ocupações não-agrícolas; b) a reafirmação da existência rural. Graziano da Silva (1999) 

compreende que a mecanização, implantação de equipamentos, serviços, tecnologias e 

infraestrutura social “urbanizam” o campo por serem exclusivos das cidades. Em contraponto 

ao fim do rural, outros autores compreendem que estes elementos exclusivos da cidade não 

urbaniza o campo, e sim, compõe-se como mais uma das características do rural. Não temos 

um rural que se urbaniza, mas sim um rural que se transforma (GIRARDI, 2008). Para alguns 

estudiosos do campo (OLIVEIRA, 2004; MARQUES, 2002), os movimentos sociais têm um 

protagonismo maior ao promoverem uma transformação no campo, por meio das 
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reinvindicações que impulsionem o desenvolvimento social, e não se restrinjam somente as 

perspectivas econômicas. 

O fio histórico do processo de urbanização continuum do campo está na modernização 

agrária. Desde que o Estado brasileiro iniciou seu processo de industrialização nos anos 30 e 

negligenciou a democratização das terras no espaço rural, uma crescente onda de migração 

permanente para as grandes cidades fez com que o Brasil deixasse de ser um país predominante 

agrário em meados dos anos 50 do século XX. Este movimento demográfico refletiu, também, 

a mecanização agrária implementada paulatinamente no latifúndio e a racionalização 

econômica, reconfigurando a paisagem do campo brasileiro. 

 

No Brasil, o processo de urbanização teve seu destaque ampliado a partir do 

desenvolvimento do setor industrial. A modernização chegou ao campo 

moldada no padrão urbano-industrial, exigindo máquinas, implementos, 

componentes, insumos materiais e intelectuais e mão de obra qualificada 

indispensáveis à produção agropecuária. Esse campo moderno repele os 

pobres e os trabalhadores da agricultura capitalizada, que passam a viver cada 

vez mais nos espaços urbanos. (SANTOS apud LOCATEL, 2013, p. 90). 

 

As infraestruturas básicas do mundo urbano como a eletricidade, o gás de cozinha, o 

automóvel, a televisão, os eletrodomésticos e o mobiliário moderno impõe novas exigências no 

campo; de tal modo o sistema de valores urbanos na cultura, hábitos alimentares e consumo 

prolifera-se desgastando o tradicional tecido social rural contemplativo, orgânico e natural. 

“Assim, um dos elementos mais determinantes do processo de urbanização é o aumento da 

mobilidade geográfica, tanto de pessoas e bens, quanto de ideias. Este elemento está 

diretamente associado aos meios de transporte e de comunicação” (LOCATEL, 2013, p. 93). O 

sertão e interior nordestino ilustra bem essa afirmação. Após as políticas de expansão de crédito 

e a universalização da energia elétrica desenvolvidas no governo Lula (2003-2010), observou-

se a substituição dos jumentos pelas motocicletas e a popularização e massificação dos 

televisores, celulares e smartphones nos espaços rurais. Lefebvre (2012) identifica nos jovens 

a ação ativa e rápida da assimilação das coisas e representações vindas da cidade. As 

infraestruturas básicas e o sistema de valores são absorvidos graças ao papel desempenhado 

pela difusão racional da modernidade globalizante e seus intentos de padronização e 

homogeneização, no que infere em novas estratégias de colonização, através do consumo 

(HALL, 2006; SOUSA SANTOS, 2002). 

Como o conceito do Rurbano é definido pela crescente influência que a cidade exerce 

sobre o campo, não seria incorreto afirmar que as transformações no campo ocorrem dentro do 
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contexto global. Este diálogo de fronteiras é dotado de um hibridismo que não podemos afirmar 

um “urbano ruralizado”, nem sequer um “rural urbanizado”. Para Jacinto, Mendes e 

Perehouskei (2012), “nem tudo o que existe no campo é rural, nem tudo o que há na cidade é 

urbano. Tanto os que se aproximam do urbano, quanto os que se aproximam do rural, tendem 

a adquirir características específicas de cada espaço” (p. 186). Portanto, de acordo com estes 

autores, seria mais indicado nos referirmos a reafirmações de ruralidades e urbanidades. De tal 

modo que as ruralidades “seriam compostas por objetos, ações e representações peculiares do 

rural, com destaque para as representações e identidades rurais dos indivíduos e grupos sociais” 

(Ibdem, p. 186), enquanto que as urbanidades “são constituídas por uma enorme gama de 

manifestações, que vão desde a melhoria da infraestrutura e dos meios de comunicação, até a 

aposentadoria e novas formas de lazer” (RUA, 2002 apud JACINTO, MENDES e 

PEREHOUSKEI, 2012, p. 188). 

Fazendo valer o adágio popular do escritor italiano Tomasi di Lampedusa na seminal 

obra O Leopardo (1974), é preciso que tudo mude para que nada mude. A classe dominante do 

campo provocou uma atualização paradigmática do latifúndio ao agronegócio, ao explorar 

perante a opinião pública nos aparelhos ideológicos do estado os benefícios da alimentação com 

agrotóxicos para consumo a preços populares. Do ponto de vista econômico, há certa razão em 

seus ideólogos em louvar o agronegócio, pois este agora representa uma mola de sustentação 

do PIB nacional ao substituir o setor industrial como principal vetor de exportação. Porém, no 

aspecto social, o modelo monocultor de difusão de insumos químicos e biológicos vitimiza 

camponeses expostos aos venenos, com inúmeros casos de câncer e outras doenças, destrói suas 

pequenas lavouras e impacta de sobremaneira os conhecimentos tradicionais. Tudo isto sem 

alterar em nada a estrutura concentrada de terras agrárias no Brasil, restringindo, em muitos 

casos, a autonomia produtiva dos pequenos agricultores. 

Henri Lefebvre foi sociólogo francês e dedicou alguns de seus estudos à evolução e 

desenvolvimento das sociedades rurais na relação com as sociedades urbanas. Para explicitar 

alguns desses aspectos, vamos nos valer da revisão teórica realizada por Sodré e Martins (2016) 

sobre o rurbano na obra do pesquisador francês. Durante o processo histórico da dialética entre 

campo-cidade, Lefebvre identificou uma linha temporal em que a terra sucumbe perante a 

riqueza móvel – o capital e o dinheiro. 

 

A partir de um determinado momento histórico, a lógica de organização 

socioprodutiva e cultural do campo deixa de seguir sua coerência interna para 

se submeter às imposições organizacionais emanadas da cidade. Nesse 

sentido, não se trata do fim do rural, mas sim da sua subordinação a um modo 
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de vida que, mais do que urbano, torna-se, progressivamente, global. 

(SODRÉ; MARTINS, 2016, p. 54) 

 

Tendo como locus os primórdios do mundo ocidental, Grécia e Roma são apontadas 

como as primeiras cidades políticas, porém com funções meramente administrativas, 

submetidas, ainda, a lógica de produção do campo. No final da Idade Média, a formação dos 

primeiros burgos faz delinear a cidade-mercantil, ainda submetida a lógica agrária, porém com 

sinais de independência patente. Quando o dinheiro aparenta dar sinais de que se consolidará 

como moeda padrão, “a cidade se desvencilha do rural, passando a controlá-lo. (...) A 

Revolução Industrial anuncia a insurgência da cidade industrial, orientada e organizada para o 

atendimento das demandas industriais” (SODRÉ; MARTINS, 2016, p. 55). 

O que Lefebvre sustenta é que o rural não desapareceu enquanto estrutura espacial e 

sistema de relações, porém, que ao tempo de sua análise, apresentava-se sujeito a lógica urbana, 

especialmente nos países do norte global, onde os processos de modernização/industrialização 

concretizaram-se. O que não significa dizer que nos países do sul global, fracos industrialmente, 

estiveram imunes deste impacto no imaginário rural, especialmente no Brasil, nos dois 

momentos históricos em que ocorreram. Em um primeiro momento, entre os anos 30 e 50, a 

migração do campo para a cidade levou consigo os costumes culturais e modos de viver rural 

para os centros urbanos; em seguida, durante o governo Lula, o movimento de fluxo foi o 

contrário, na qual objetos, hábitos alimentares e de consumo da cidade passaram a coexistir 

entre os habitantes do campo. “De muitas formas as famílias de agricultores continuam a manter 

um conjunto de práticas e de costumes que evidenciam uma ligação diferenciada com o espaço 

em que residem e com as tradições que construíram ao longo do tempo” (SODRÉ; MARTINS, 

2016, p. 56). Lefebvre analisa a resistência camponesa da seguinte maneira: 

 

As comunidades rurais mantem-se e defendem-se. Desaparece ou reconstitui-

se sob modos de produção bem distintos: escravagista, feudal, capitalista, 

socialista. Persiste, mais ou menos viva, em ascensão ou dissolução, desde os 

tempos mais remotos até os nossos dias; certamente não estranha as 

vicissitudes da História e as transformações econômico-políticas, porém, com 

vida e história própria10. (LEFEBVRE, 1978, p. 27 apud SODRÉ; MARTINS, 

2016, p. 56). 

 

                                                           
10 Tradução livre do seguinte trecho: La comunidad rural se mantiene, se defiende. Desaparece o se reconstituye 

bajo modos de producción muy diferentes: esclavista, feudal, capitalista, socialista. Persiste, más o menos viva, en 

ascensión o disolución, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días; ciertamente no extraña a las vicisitudes 

de la Historia y las transformaciones económico-políticas, pero con vida e historia propias. 
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 Para compreender a evolução e desenvolvimento da relação campo-cidade, Lefebvre 

desenvolveu tríades analíticas. A estas triadas analíticas, são esboçados os conceitos de Espaço 

Absoluto, Espaço Abstrato e Espaço Diferencial. 

 O Espaço Absoluto, está ligado à origem, à linhagem de sangue e ao poder emanado 

desta, em que a terra detém protagonismo e representava a ascendência do rural sobre o urbano. 

Este Espaço só irá ceder em influência com o desenvolvimento do capitalismo, promovendo 

uma transição paradigmática em que a acumulação e a pilhagem de riquezas introduz uma nova 

lógica produtiva. “O Espaço Abstrato que resulta dessa acumulação é o espaço contemporâneo, 

o qual ocupamos na atualidade, um espaço já constituído a partir da sujeição do rural ao urbano” 

(SODRÉ; MARTINS, 2016, p. 58). Mesmo diante a investida do capital, que intenta a 

totalidade com a padronização e homogeneização cultural, a sociabilidade camponesa 

permanece como um laço social resistente e estimula a formação de Espaços Diferenciais para 

superar esta condição. O Diferencial aqui não deve ser entendido no sentido de desigualdade, e 

sim na de práxis sociocultural, ou seja, a ação que promova uma nova realidade, a partir da luta 

de classes. Sodré e Martins (2016, p. 59) apontam duas ressalvas sobre esta última tríade: a) 

não afirmam se tratar de algo idílico e intocável: “o capitalismo pode e com frequência se 

apropria desses espaços, adequando-os às suas finalidades”; b) vivemos hoje sob um Espaço 

Abstrato permeado por Espaços Diferenciais em que o Espaço Absoluto não desapareceu por 

completo. “A existência, ainda hoje, de comunidades tradicionais e de diversas sociedades de 

coletores-caçadores com papel ainda considerável no atendimento de muitas demandas 

alimentares explicita essa afirmação”. 

Em que pese a desatualização histórica do último conceito, voltado especialmente para 

uma transformação social de caráter socialista, não impede que esse conceito possa adaptar-se 

aos novos tempos em que outros paradigmas pressupõem a superação de modelos 

hegemônicos/modernos por parte de grupos territoriais organizados identitariamente como um 

projeto a ser perseguido e conquistado a partir de uma outra lógica produtiva também de 

transformação social. 

  

1.4. O Paradigma da Convivência com o Semiárido 

 

Inserir o paradigma da convivência com o semiárido no contexto global dos discursos 

que se produz sobre a modernidade faz parte de um esforço intelectual, também, de contribuir 

às leituras filosóficas (MALVEZZI, 2007), sociológica (SILVA, 2006), ecológica (DUQUE, 

2008) e histórica (COSTA, 2016) sobre o debate. Não queremos aqui esgotar as reflexões 
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produzidas acerca do fenômeno territorial, mas sim, somar-se à estas leituras elementos que 

enriqueçam a partir de perspectivas sobre a hibridez identitária de projeto, epistemologias 

camponesas do Nordeste e Espaços Diferenciais outros cabedais de referência. Entendemos que 

o conhecimento cientifico e a sabedoria popular não se produz de forma isolada e solitária. 

Povos e culturas estão sempre em constante diálogo e dialética, em maior ou menor grau. O que 

se conclui é a inevitabilidade desta dinâmica. Reconhecemos o desejo instintivo desses sujeitos 

em superar a apropriação/violência a que foram submetidos secularmente e construir sua 

própria história. E a este desejo de superação de formas de violência cultural, estrutural e direta 

(CONTI, 2015) identificam-se estratégias globais e locais de resistência, enfrentamento e 

adaptação a qual apresentamos nas páginas anteriores. 

Reafirma-se, também, que não se pode analisar os meios de comunicação de massa, nem 

as tecnologias de informação e comunicação, isolados do seu contexto histórico, social, 

econômico e cultural. Caso contrário, produzir-se-á uma análise deslocada do espaço-tempo. 

Assim, poderemos dialogar nos capítulos seguintes os pressupostos de potencialidades que a 

internalização desse paradigma contrahegemônico possa refletir práticas comunicativas em 

territórios marcados historicamente pela exclusão infocomunicacional. 

A escolha do título do capítulo por “dimensão” responde a este anseio interpretativo de 

aspectos que ficaram em aberto à qual o campo da comunicação, pelo seu caráter 

multidisciplinar, pode contribuir, ao inserir o debate da midiatização da sociedade. Por 

dimensão, de um modo geral, a expressamos aqui de modo denotativo e metafórico, o que os 

dicionários definem como o âmbito significativo de algo real ou abstrato, a extensão medível 

ocupada por um objeto e os sentidos que compõe essa extensão, ou seja, altura, largura e 

profundidade. Do mesmo modo, nos apropriamos da escolha feita por Silva (2006) para associar 

a convivência no semiárido como um paradigma, por identificar um modelo, um padrão, que 

inspira, orienta e delibera os novos modos de ser e estar nos espaços rurais do Nordeste. 

Portanto, Silva (2006) corretamente aponta um processo de transição paradigmática nos 

territórios rurais do semiárido, ao observar um refluxo das políticas públicas elaboradas pelo 

latifúndio para lidar com a seca na região, que ficaram popularmente conhecidas como políticas 

de combate à seca. Construir e valorizar novos referenciais de pensamento e de ação é o 

momento que Santos (2000) denomina de transição paradigmática. 

 

A definição da transição paradigmática implica a definição das lutas 

paradigmáticas, ou seja, das lutas que visam aprofundar a crise do paradigma 

dominante e acelerar a transição para o paradigma ou paradigmas emergentes. 
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A transição paradigmática é um objetivo de muito longo prazo” (SANTOS, 

2000, p. 19) 

 

 Entretanto, para entender esta transição paradigmática é preciso retomar o processo de 

ocupação humana e a conseguinte exploração dos recursos naturais nos territórios que viriam a 

ser unificados geograficamente por Nordeste pelos colonos europeus. Inicialmente ocupada por 

índios de diversas etnias, que com arcos e flechas resistiram inutilmente ao poder devastador 

da pólvora, sucumbindo-os perante o colono português ou restando como alternativa de 

sobrevivência a fuga para regiões inóspitas e desconhecidas do território (COSTA, 2016). A 

guerra por ocupação entre índios e portugueses deu-se a partir de dois interesses distintos, 

antagônicos e contraditórios. De um lado, os índios que resistiam para manter-se na terra para 

garantir a sobrevivência nela; por outro, os portugueses, que atacavam para acumular riquezas 

privadas. A guerra pelo domínio dos sertões, em alguns casos, durou mais de cem anos, em idas 

e vindas, como por exemplo, com a etnia dos Tapuias Kiriri, onde hoje é o sertão paraibano, no 

que ficou conhecida como a Guerra dos Bárbaros. Os índios foram dizimados e submetidos a 

lógica do invasor (ibdem, 2016). Ainda de acordo com Costa (2016): 

 

A amalgama entre os povos ‘invasores’ e nativos, sob essa estrutura 

socioeconômica perversa, erguida ao longo do século XVII até o início do XX, 

subjugada à lógica do nascente capitalismo internacional, promoveu a 

acumulação de riquezas para alguns dos que aqui se instalaram e para muitos 

dos que lá ficaram; fermentou a formação de um novo povo, de uma nova 

cultura, moldada por uma vida sob o sol e a claridade das terras mais secas do 

úmido Brasil; embrenhada na riqueza do bioma mais original do continente, 

lapidado às mudanças climáticas das eras geológicas, plenamente adaptado ao 

clima e as terras. É sob esse clima e sobre essas terras que se forma o Sertanejo 

e sua cultura, raiz submersa da cultura brasileira e latino-americana (p. 03). 

 

O imaginário que se construiu sobre o Nordeste durante o século XX priorizou um 

caleidoscópio de referências simbólicas que evocavam o tradicional em oposição ao moderno. 

A rusticidade de seus habitantes, a cultura popular de caráter oral, a imponência da natureza. 

Está presente nas canções de Luiz Gonzaga os sentidos de ser nordestino, na literatura 

regionalista a bravura do homem do sertão, no cinema de Glauber Rocha os mitos da região. 

Albuquerque Jr. (2011) identifica que a construção desse Nordeste não correspondia à realidade 

e não passava de uma invenção territorial de um grupo de intelectuais recifenses ameaçados 

pela modernidade nas artes que São Paulo prenunciava nos albores de 1922. Reunidos sob a 

liderança de Gilberto Freyre, esse grupo conseguiu influenciar simbolicamente e demarcar um 

contraponto ao pensamento hegemônico de então. Albuquerque Jr. denuncia em sua obra que 
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o Nordeste não é e nunca foi somente isto, e que, a ficarmos preso a esta ideia, estaremos 

condenados ao atraso e subdesenvolvimento caso seja de interesse regional a manutenção desta 

visão que reproduza para o outro a região como um espaço de conflitos, a terra dos problemas 

e a seca como vilã. 

Fora do campo artístico e inserido em outra dimensão do simbólico e discursivo, a mídia, 

a representação que se construiu sobre o Nordeste não era menos degradante. Sem a sutileza da 

arte, o jornalismo hegemônico realizava uma cobertura da região sempre em períodos de seca 

e as supostas consequências do fenômeno climático: migração para o sudeste, saques em 

supermercados e o holocausto da fome. O Nordeste não existia antes da seca, nem outras partes 

do seu território que não estavam inseridos no semiárido. As imagens impactantes dos famélicos 

chegando às grandes cidades não precisavam de muitos argumentos. 

A seca foi transformada em vilã do drama nordestino. Porém, ao contrário de outras 

regiões secas do planeta, como as regiões desérticas do Saara ou nas gélidas montanhas da 

Sibéria, somente no Nordeste o clima era culpabilizado pelos efeitos sociais devastadores na 

população: da extrema desigualdade social à fome. Esta região do Nordeste que vem a se 

configurar no semiárido brasileiro compreende uma extensão territorial de 1.217.953 km², 

abrangendo 1.262 municípios dos nove estados da região – Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe – mais o norte de Minas Gerais, 

onde reside uma população estimada de 27.870.241 hab/km². (MEDEIROS, 2018). Do ponto 

de vista climático, a região é marcada por índices pluviométricos considerados baixos 

(inferiores a 900mm), associada a uma distribuição espaço-temporal extremamente irregular e 

uma elevada demanda evapotranspirométrica (2.000mm/ano); configurando à região uma 

elevada vulnerabilidade hídrica (INSA, 2018, folheto). 

A exploração desta vulnerabilidade hídrica por parte dos latifundiários da região 

correspondeu à um conjunto de políticas públicas que beneficiava a concentração hídrica como 

estratégia para esquivar o debate sobre a democratização de terras na região. A construção de 

açudes e barragens, nas chamadas frentes emergenciais de trabalho em época de estiagem 

prolongada configurou o que Antônio Callado (1960) denunciou como Indústria da Seca. Para 

Callado, a política coronelista (LEAL, 1997) explorava os miseráveis da região através do 

clientelismo enquanto se apropriava dos recursos do governo federal para construir em suas 

terras grandes açudes e barragens de baixa eficiência de distribuição hídrica e alta rentabilidade 

para a irrigação da monocultura característica da região. 

Celso Furtado tentou quebrar ao meio a indústria da seca com a criação da Sudene – 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – ligado diretamente à presidência da 
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república, porém com intensa resistência local. Desde cedo Furtado identificou que a seca nada 

tinha de responsável pelas consequências nefastas da desigualdade social. A ecologia da região 

era um dado natural à qual a economia tinha que se adaptar, e não o contrário. Por exemplo, a 

criação de gado, importada para a região do semiárido pelos portugueses ainda no período 

colonial, era anômala ao território devido ao alto consumo hídrico que esse tipo de criação 

demanda. A lógica dominante prevaleceu, com as atividades pecuária e açucareira 

predominantes de atividades econômicas da região, negligenciando a formação de um mercado 

interno e privilegiando a concentração de renda (FURTADO, 2007). 

Os grupos dominantes impuseram sua lógica e quando os efeitos prolongados da seca 

faziam-se sentir, iniciava-se mais uma tentativa de combater a seca, através de políticas públicas 

que prevaleceram até o fim do século XX. A ideia de combater a seca evoca, para Silva (2007), 

o paradigma moderno, que percebe a natureza como algo a ser dominado pela racionalidade do 

homem, a partir da modernização econômica do semiárido. “Combater a seca é uma crença na 

capacidade do progresso, como solução técnica aos problemas. Expressa um paradigma que 

informa as crenças e atitudes civilizatórias da modernidade” (SILVA, 2007, p. 474). Ainda de 

acordo com Silva (2007), sua finalidade implícita é modificar a natureza, “conhecendo as 

causas naturais da seca e agindo sobre os seus efeitos para promoção do progresso da 

humanidade” (p. 474). 

Aparentemente há uma contradição na leitura que Albuquerque Jr. (2011) faz da 

construção identitária do Nordeste, ao afirmar seu caráter antimoderno, tradicionalista e 

regionalista, preservando símbolos que só contribuem para o atraso na região, e a de Silva 

(2003, 2006, 2007), ao ressaltar que o que prevaleceu como política pública na região foi o 

paradigma moderno de desenvolvimento econômico, partindo do pressuposto na existência de 

relações entre as concepções e políticas no semiárido com paradigmas globais que orientam o 

debate sobre o desenvolvimento. São dois caminhos opostos que confirmam a tese da 

modernização sem modernidade exposto por Canclini (2008). À este modelo de 

desenvolvimento desigual e combinado, mesmo que subserviente aos interesses externos, são 

orientados pelas elites nacionais que possuem autonomia para produzir políticas de 

desigualdade social e concentração de renda (SOUZA, 2017). A monocultura açucareira e a 

concentração fundiária obedeciam aos interesses do capital estrangeiro, tanto que a proposta de 

democratização de terras para a rotatividade de culturas por parte dos pequenos agricultores 

demandante da reforma agrária por parte do governo de João Goulart precipitou o golpe militar 

de 1964; porém, sem sombras de dúvidas, o modelo do Combate a Seca foi uma criação própria 
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das elites latifundiárias da região para a manutenção da concentração de renda e desigualdade 

local. 

O geógrafo Josué de Castro contribuiu para o debate do desenvolvimento desigual e 

combinado do Nordeste ao analisar os hábitos alimentares da região e identificar que a seca não 

era a principal responsável pela fome: “mesmo quando chove, sua produtividade é miserável, 

sua renda é mínima, de maneira que ele está sujeito a viver na miséria relativa ou na miséria 

absoluta, segundo haja ou não inverno na região do sertão” (CASTRO, 1968, p. 86). 

Superar o modelo de políticas públicas de Combate à Seca imposto pela classe 

dominante aos povos do semiárido pressupôs uma tomada de consciência lenta e progressiva, 

a partir do rearranjo e de articulações entre entidades públicas, ONGs e movimentos sociais. 

Em uma região marcada por um baixíssimo índice de desenvolvimento humano, em que até 

2006 mais de 45% da sua população era analfabeta, o impacto da manutenção do 

desenvolvimento desigual e combinado torna a ação coletiva uma necessidade imperiosa para 

a transformação social. Unificados em torno da resolução do flagelo humanitário em tempos de 

seca prolongada, o território e o clima não deveriam ser tratados como a causa dos problemas, 

e sim de onde deveriam partir as soluções. Afinal, estes fatores eram um dado natural daquela 

região: a aridez do clima e o solo pobre em matéria orgânica. O semiárido é um espaço de 

complexidade e assim deveria ser tratado. 

Ao longo da história, a pobreza e a miséria no semiárido foram manipulados pela classe 

dominante como consequência da seca. “As interpretações desse fenômeno natural e de suas 

consequências para a produção e a população local, omitiram os aspectos estruturais do modo 

de ocupação do espaço, de exploração dos recursos naturais e de subordinação da população” 

(SILVA, 2007, p. 471). A partir dos anos 80 inicia-se uma virada de consciência sobre o 

paradigma moderno do combate à seca. Instituições públicas de pesquisa e extensão começam 

a formular propostas e projetos com base na ideia de que é possível e necessário conviver com 

o semiárido. Em 1982, a Embrapa e Embrater divulgam o documento “Convivência do Homem 

com a Seca” com propostas de atividades de sustentação da propriedade. Entre elas, destaca-se 

a criação de tecnologias de captação, armazenamento e uso da água nas propriedades dos 

pequenos agricultores do semiárido. “Neste particular, o uso da água para consumo humano, 

consumo animal e para irrigação é igualmente importante para a adequada convivência do 

homem com a seca” (EMBRAPA & EMBRATER, 1982, p. 05). 

Com a chegada dos anos 90, uma nova crise hídrica atinge o Nordeste e os povos do 

semiárido fortalecem as discussões e pautam o debate nacional para a execução de propostas 

alternativas. Ocupam a sede da Sudene exigindo ações governamentais de longo prazo e 



53 
 

elaboram o seminário Ações Permanentes para o Desenvolvimento do Semiárido Brasileiro 

com o objetivo de propor políticas públicas alternativas para a região. Deste seminário, é criado 

Fórum Nordeste em 1993, articulado a partir da participação de 60 entidades públicas, privadas 

e do terceiro setor para garantir o desenvolvimento sustentável na região (DUQUE, 2007). 

Durante anos de 93/94, o governo federal elaborada o Projeto Áridas, propondo a reestruturação 

fundiária e um conjunto de medidas de ocupação demográfica para a utilização dos recursos da 

terra e da água. Mas foi a partir de 1999 que os povos do semiárido se articulam com o objetivo 

de romper de forma definitiva com o paradigma moderno do combate à seca e propor um projeto 

territorial coletivo e sustentável. Surge, então, a Articulação do Semiárido – ASA – ao reunir 

61 entidades do semiárido proclamando que a região reúne todas as condições possíveis para a 

convivência e ocupação humana sem a ocorrência do flagelo humanitário. 

 

A partir desse momento, a ASA começou a atuar como sujeito político, 

contestando as formas de apoio aos agricultores do semiárido – 

assistencialismo e clientelismo – e criticando também de forma mais geral 

uma política agrícola concentradora de recursos e riquezas, promovendo o 

agronegócio na linha da “revolução verde”, sem consideração pelos danos 

ambientais (DUQUE, 2007, p. 136). 

 

 Em contraposição à visão dominante, a ASA propõe e formula projetos para a executar 

o conceito de convivência com a seca. Essa nova orientação dentro dos territórios nordestino 

provoca uma reconfiguração nos sentidos e nas práticas sociais dos sujeitos. Práticas 

camponesas tradicionais são resgatadas a partir de mobilizações coletivas, como a aplicação de 

cisternas. Em sua carta política, intitulado Declaração do Semiárido (ASA, 1999), a ASA 

focaliza em dois pilares sua atuação: a prática ambiental sustentável de utilização dos recursos 

naturais e a quebra do monopólio da água, da terra e de outros meios de produção. 

Marco histórico dessa articulação é a formulação do P1MC – o Programa 1 Milhão de 

Cisternas – que priorizaria a construção de cisternas de placas nas pequenas propriedades 

agrícolas da região, obedecendo criteriosos índices de classificação constatado a partir do IDH 

local, para a captação e uso da água para consumo humano, irrigação da colheita e 

dessedentação animal. Desta forma, está sendo possível superar o monopólio da água, 

democratizar o acesso e propor soluções hídricas opostas aos interesses da classe dominante 

rural do semiárido como modelo de desenvolvimento. 

O papel desempenhado pela ASA no semiárido engloba, além das políticas de 

convivência com a seca, também orientar os investimentos no sentido de priorizar a 

sustentabilidade, fortalecer a sociedade civil a partir de uma educação pedagógica inclusiva, 
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incluir mulheres e jovens no processo de desenvolvimento, cuidar dos recursos naturais e buscar 

meios de financiamentos adequados para os projetos dos agricultores. 

 

O semi-árido que a Articulação está querendo construir é aquele em que os 

recursos seriam investidos nos anos “normais”, de maneira constante e 

planejada, em educação, água, terra, produção, informação... para que 

expressões como “frente de emergência”, “carro-pipa” e “indústria da seca” 

se tornem rapidamente obsoletas, de modo que nossos filhos pudessem trocá-

las por outras, como “convivência”, “autonomia” e “justiça”. (ASA, 1999, p. 

08) 

 

Para além destas preocupações, a ASA ainda mobiliza no semiárido uma rede de 

Comunicadores Populares. Empregando os meios de comunicação de massa tradicional, como 

as rádios comunitárias, os boletins informativos e a produção audiovisual, os povos do 

semiárido são capacitados a dominar os meios de produção simbólico e escrever sua própria 

história. A política de comunicação construída em torno do conceito do comunitário e do 

popular expande-se para além da apropriação midiática, e internaliza-se também nos processos 

educomunicativos de construção de saberes, no intercâmbio de experiências, promovendo uma 

participação coletiva na produção do conhecimento. A partir de 3 (três) eixos a ASA promove 

a pedagogia da comunicação horizontal: a) a visita de intercâmbios entre agricultores para o 

fortalecimento de laços de amizade e solidariedade; b) a sistematização do saber tradicional dos 

agricultores no boletim informativo O Candeeiro como instrumento pedagógico de 

experiências dos pequenos agricultores; c) os encontros em todos os níveis – municipais, 

estaduais, nacionais – com o objetivo de suscitar ações coletivas. (DUQUE, 2007). 

A partir de 2003, o governo Lula, orientado sob a ideia da conciliação de classes 

(SINGER, 2012; RICCI, 2010) insere a agricultura familiar no orçamento nacional e 

institucionaliza como política pública o Programa 1 Milhão de Cisternas (P1MC), 

reconhecendo a luta histórica dos povos do semiárido, com vistas a superar a dependência da 

água e da terra e desenvolver a autonomia produtiva dos pequenos agricultores. A ASA torna-

se protagonista deste processo ao conjugar dentro de si mais de 300 entidades da sociedade civil 

agrária e sustentável, com cooperativas, ONGs, associações, sindicatos e outros coletivos 

articulados com a consecução de fortalecer os objetivos da carta política da Declaração do 

Semiárido (ASA, 1999). A agricultura familiar ganha espaço, mesmo que curto, no orçamento 

nacional até então relegada somente à classe dirigente rural do agronegócio, de caráter 

monocultor-exportador, em contraponto em abastecer o mercado interno com produtos 

orgânicos. Processa-se uma transição paradigmática de sustentabilidade, construída a partir de 
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novas dimensões de intervenção na realidade, como o social, cultural, econômico, ambiental e 

político. Duque (2007) sistematiza essas dimensões da seguinte forma: 

 

Para que a convivência com o semiárido seja sustentável do ponto de vista 

econômico, as tecnologias propostas têm que ser de baixo custo e de 

replicação fácil pelas famílias agricultoras da região. Para que seja sustentável 

do ponto de vista ambiental, essas tecnologias devem ser respeitosas do meio 

ambiente. Finalmente, para que haja convivência socialmente sustentável, 

essas mesmas tecnologias devem ser frutos de um processo pedagógico e 

político que aproveite o saber das famílias produtoras e dialogue com elas, 

permitindo-lhes apropriarem-se do mesmo e difundi-lo de forma autônoma, 

dispensando aos poucos a presença de mediadores. 

 

Silva (2006, p. 272) define o conceito de Convivência com a Seca como uma perspectiva 

cultural para a promoção do desenvolvimento sustentável no Semiárido, cuja finalidade geral 

“é a melhoria das condições de vida e a promoção da cidadania, por meio de iniciativas 

socioeconômicas e tecnológicas apropriadas, compatíveis com a preservação e renovação dos 

recursos naturais”  

 

  

Na mesma perspectiva, Duque (2007) entende que: 

 

Esse novo modelo seria baseado no respeito à dignidade das populações antes 

consideradas como dependentes; agora, elas eram chamadas a se mobilizar 

para assumir de forma organizada e criativa as soluções próprias a enfrentar 

Figura 1: Cisterna de Placa. Sítio Arruda, Soledade-PB. Foto: Jackson Souza (2019) 
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os desafios do semiárido. Seu saber tradicional e seus experimentos de manejo 

da natureza passaram a ser valorizados e aprimorados, no diálogo com o saber 

científico (DUQUE, 2007, p. 136). 

 

A principal vitrine são as tecnologias sociais, que hibridizam o saber popular com o 

conhecimento técnico. Estas tecnologias são, na maioria dos casos, instrumentos de captação 

de água, pensada e construída pelos moradores das próprias comunidades rurais, em caráter de 

mutirão, sob supervisão de instituições públicas de ensino e extensão. Em que pese o caráter 

místico que o deslocamento que a busca pela água representa para a cultura feminina no sertão, 

a descentralização hídrica poupou tempo e esforço físico das mulheres no serviço doméstico, 

representando um ganho especial na saúde (MALVEZZI, 2007). Entre as tecnologias sociais 

mais populares no semiárido, destacam-se as cisternas de placa, para consumo humano (ver 

FIGURA 1); o biodigestor, que substitui o fogão a gás para a preparação alimentar (ver 

FIGURA 2); a cisterna calçadão, para irrigação e dessedentação animal (ver FIGURA 3); e o 

tanque de pedra, que armazena em lajedos a água da chuva (ver FIGURA 4). 

 

Figura 2: Biodigestor. Comunidade de Canoa de Dentro, Pedra Lavrada-PB. Foto: Autor 

(2018). 

 

 



57 
 

 

Figura 3: Cisterna Calçadão com dessalinizadores solares. Sítio Luís Gomes, Caraúbas-PB. 

Foto: Família Reginaldo & Rosinere (2019)  

 

Cabe destacar também o papel dos guardiões de sementes crioulas, ou seja, as sementes 

orgânicas, não-transgênicas, nas casas e bancos de sementes familiares ou comunitárias. Para 

Duque (2007, p. 138), “os bancos de sementes garantem a segurança alimentar das famílias e a 

preservação das sementes nativas, portanto, da biodiversidade. Também dão a segurança de que 

haverá sementes disponíveis logo na ocorrência das chuvas”. 
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 A Convivência com o semiárido é uma epistemologia popular dos camponeses 

nordestinos adaptado à ecologia da região. É também uma nova maneira de lidar com os 

recursos naturais a partir de uma concepção que prioriza o local, à luz da identidade territorial. 

Através deste paradigma, os camponeses do semiárido estão, progressivamente, reconfigurando 

e superando práticas tradicionais da classe dirigente que moldaram a mística do Nordeste rural. 

Após 7 anos de seca, ocorridas entre 2011 e 2018, não houve registro na região de pessoas 

morrendo literalmente de fome, saques em supermercados ou migração em massa para outros 

polos desenvolvidos do Brasil. Obviamente que outros fatores contribuíram para mitigar o 

suposto flagelo da seca, à exemplo do programa social Bolsa Família e o investimento federal 

no Nordeste. Porém, é inegável o impacto que o paradigma da Convivência com o Semiárido 

fomentou nos sujeitos rurais, especialmente na cultura patriarcal que relegava sobre as mulheres 

e jovens um papel de submissão ao chefe da casa, dotando-os, paulatinamente, de autonomia e 

independência. 

 

Figura 4: Tanque de Pedra. Lajedo do Marinho, Boqueirão-PB. Foto: Nadilson Vieira (2019) 

 

 

Instintivamente há uma resistência aos processos de globalização que almejam uma 

transformação social, seja a partir da rejeição da ciência moderna ou na constituição de 

identidades de projetos que escapam do domínio da classe dirigente, em um complexo processo 
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de hibridez e sincretismo cultural nos territórios. A que tipo de comunicação coletiva e 

individual este processo de transformação social pode levar, acreditamos não ter uma resposta 

em definitivo. Mas identificar com olhos mais próximos este fenômeno a partir destes 

elementos levantados, podem nos levar a um caminho mais próximo e adequado do problema 

que suscita. 
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2. MÍDIA GLOBAL / COMUNICAÇÃO LOCAL 

 

Para compreender a complexidade do uso de tecnologias modernas em territórios 

tradicionais, antes devemos nos deter sobre as duas faces da mesma moeda que a globalização 

provocou no campo comunicacional. A característica da esfera pública da modernização sem 

modernidade distingue-se em duas. A primeira: o processo de midiatização que alcança todas 

as experiências cotidianas do viver contemporâneo; e a segunda: a exclusão infocomunicacional 

a que foram submetidos países dependentes e populações marginalizadas no Sul Global. 

A crescente evolução das tecnologias da informação e comunicação no mundo ocidental 

atrelou estes dispositivos à um papel central do poder simbólico no processo de difusão e 

propagação da globalização como organização social hegemônica. Bourdieu (1989) entende o 

poder simbólico como um “poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade 

daqueles que não querem saber que lhes estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (p. 07-08). 

Portanto, são instrumentos de integração que tornam possível o consenso acerca do sentido do 

mundo contribuindo para a reprodução da ordem social. Ainda de acordo com o filósofo 

francês, o poder simbólico é um instrumento de dominação da classe dominante, ou seja, 

ideologia, com função de servir a interesses particulares que tendem a apresentar-se como 

interesses universais. Entre suas funções está a de integrar a classe dominante; desmobilizar a 

classe dominada; e legitimar a ordem estabelecida. 

 De acordo com Thompson (2008), “poder é a capacidade de agir para alcançar os 

próprios objetivos ou interesses, a capacidade de intervir no curso dos acontecimentos e em 

suas consequências” (p. 21), assim sendo, um fenômeno social penetrante que resulta em ações 

distintas até encontros prosaicos entre indivíduos. A partir desta consideração, Thompson 

identifica quatro principais tipos de poder na sociedade moderna: o poder econômico, político, 

coercitivo e simbólico há quais refletem diferentes tipos de atividades humanas que 

operacionam um conjunto relativamente estável de regras, recursos e relações sociais ao ocupar 

posições nos campos sociais para perseguir objetivos concretos no cotidiano. 

 O poder simbólico, em especial, tem “a capacidade de intervir no curso dos 

acontecimentos, de influenciar as ações dos outros e produzir eventos por meio da produção e 

da transmissão de formas simbólicas” (THOMPSON, 2008, p. 24). Nasce da capacidade de 

produção, transmissão e recepção do significado das formas e sistemas simbólicos. Tais 

sistemas simbólicos são instrumentos de conhecimento e comunicação com aspectos ativos para 

a construção do mundo (BOURDIEU, 1989) e são compostas por instituições paradigmáticas 

na acumulação e manipulação destes recursos, como os setores religiosaos, educacionais e de 
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mídia (THOMPSON, 2008). Já as formas simbólicas apresentam atributos empregados por 

meios técnicos para a transmissão do conteúdo simbólico: a) a capacidade de armazenar 

informação; b) a capacidade de multiplicar as cópias de uma forma simbólica; e c) o 

distanciamento espaço-temporal, ou seja, 

 

Ao alterar as condições espaço-temporais da comunicação, o uso dos meios 

técnicos também altera as condições de espaço e de tempo sob as quais os 

indivíduos exercem o poder: tornam-se capazes de agir e interagir à distância; 

podem intervir e influenciar no curso dos acontecimentos mais distantes no 

espaço e no tempo (THOMPSON, 2008, p. 29). 

 

 A capacidade de gerenciar esses recursos simbólicos como instrumentos de poder ganha 

novos contornos a partir do século XIX, quando se desenvolvem as primeiras redes de 

comunicação em escala global a partir da gradual eliminação da necessidade de transporte físico 

das mensagens – a qual também estão intrinsicamente conectados a estratégias econômicas, 

políticas e militares daquele tempo. 

 O desenvolvimento de novas tecnologias, como a invenção do telégrafo e a subsequente 

instalação de cabos submarinos interligando as metrópoles com suas colônias na América, 

África e Ásia condicionou o surgimento de fluxos comunicacionais na formação de redes de 

comunicação global com o estabelecimento de agências internacionais de notícias, tornando 

possível transmitir informações para maiores distâncias e em maior velocidade. Este processo 

impactou a geopolítica das nações de dois modos: a) contribuiu para a consolidação de uma 

globalização da comunicação; b) a ameaça do imperialismo cultural nas identidades dos povos 

e nações marcadas pela tradição no terceiro mundo. 

 Com a instalação dos sistemas de cabos submarinos, o século XX foi palco para o 

florescimento tecnológico de satélites para comunicações a longa distância e, em seguida, o 

desenvolvimento de métodos digitais no processamento, armazenamento e recuperação da 

informação, base central para a convergência das TIC’s contemporâneas. Resumindo: o sistema 

DBS (transmissão direta por satélite) possibilitou uma rede terrestre de transmissão global 

televisiva de conglomerados midiáticos e abriu as portas para o ciberespaço torna-se uma 

tecnologia acessível, massiva e popular. Assim, “estes novos sistemas de distribuição são 

inerentemente transnacionais, uma vez que, do ponto de vista técnico, não há nenhuma razão 

para que uma área de recepção de um satélite corresponda (...) às fronteiras territoriais de um 

país em particular” (THOMPSON, 2008, p. 145) 

 Orientados por uma doutrina econômica de livre mercado, as nações do norte global 

defendem em fóruns internacionais a permanência da desregulamentação do setor midiático 
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para permitir a operação de conglomerados transnacionais nos países subdesenvolvidos do sul 

global com o objetivo de manter uma competição aberta pela audiência em regiões do mundo 

de extrema dependência econômica, em nome da liberdade de imprensa. Embora os países do 

então chamado Terceiro Mundo tenham esboçado uma reação na UNESCO ao elaborar um 

diagnóstico geral sobre o setor comunicacional, a inciativa, sob os termos de uma Nova Ordem 

Mundial de Informação e Comunicação (UNESCO, 1983), não logrou sucesso em fortalecer 

suas estruturas tecnológicas no campo da comunicação, cada vez mais dependentes dos 

conteúdos informativos, em evidente desequilíbrio no fluxo simbólico. 

 A falta de autonomia no campo comunicacional destas nações refletia um temor que 

provocou no Terceiro Mundo a criação de grupos de pesquisas com o objetivo de diagnosticar 

o panorama com o intuito de superar, além da dependência econômica, a dependência 

simbólica, na qual estas sociedades estavam expostas à penetração de valores ocidentais. O 

ponto central desta argumentação partia da tese do imperialismo cultural (SCHILLER, 1976); 

e a práxis, a partir das pesquisas-denúncia, que engendravam meios de capacitar estes sujeitos 

na apropriação midiática das novas tecnologias de comunicação (BERGER, 2012). 

 Schiller (apud THOMPSON, 2008) observou em sua análise que após a segunda guerra 

mundial, os EUA tornaram-se uma força dominante no cenário global, proveniente de sua força 

econômica, militar e política, expandindo este controle sobre os novos sistemas eletrônicos de 

comunicação no mundo moderno. O atraso tecnológico de comunicação que os países do Sul 

Global estavam inseridos, criou uma pressão doméstica por demanda de programas televisivos. 

O alto custo de produção facilitou a importação em grande escala de programas estrangeiros, 

especialmente americanos, que destilou a ideologia do estilo de vida americano, baseado 

especialmente no consumo, superdimensionado o espirito do capitalismo e naturalizando a 

hegemonia estadunidense (MATTELART; DORFMAN, 2002) 

 Em que pese as críticas na tese do imperialismo cultural sobre a real ameaça às 

identidades tradicionais dos sujeitos do sul global, já historicamente marcadas por conflitos 

culturais durante a colonização, o mérito da análise de Schiller reside no “fato de que os 

sistemas de comunicação estão interligados de maneiras fundamentais com o exercício dos 

poderes econômico, militar e político” (THOMPSON, 2008, p. 149). Pode-se assegurar que os 

sistemas simbólicos cumprem, de acordo com Bourdieu (1989), uma função política de 

instrumento de imposição ou de legitimação da dominação, ou seja, “contribuem para assegurar 

a dominação de uma classe sobre a outra [...] contribuindo assim para a domesticação dos 

dominados” (p. 11). O que a literatura especializada das relações internacionais denomina de 

Soft Power. 
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 A visão estratégica das estruturas da comunicação foi o motor para o desenvolvimento 

do ciberespaço, a partir de uma série de pesquisas realizadas pelo complexo militar industrial 

estadunidense para, em caso de conflito armado com a URSS, a central de comando encontrasse 

rotas ao longo da rede com outros pontos de comunicação. “A criação e o desenvolvimento da 

internet nas três últimas décadas do século XX foram consequência de uma fusão singular de 

estratégia militar, grande cooperação cientifica, inciativa tecnológica e inovação contracultural” 

(CASTELLS, 2009, p. 82). Todo este processo remonta aos anos 50, quando o Departamento 

de Defesa dos EUA desenvolve a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA) e 

empreende iniciativas ousadas que anunciariam a chegada da Era da Informação em grande 

escala. “A rede das redes que se formou durante a década de 1980 chamava-se ARPA-

INTERNET, depois passou a chamar-se INTERNET, ainda sustentada pelo Departamento de 

Defesa e operada pela National Science Foundation (NSF)” (ibdem, 2009, p. 83). 

Em um breve resumo, a ARPANET encerra as atividades em 28 de fevereiro de 1990; 

em 1995 é privatizada por consórcios de redes regionais para formar acordos colaborativos de 

configurações técnicas e atribuição de endereços da internet, a partir da invenção da World 

Wide Web (WWW), um novo sistema de organizar informações batizado de hipertexto, 

fundamentado em remissões horizontais. 

 

Embora baseadas principalmente nos conhecimentos já existentes e 

desenvolvidas como uma extensão das tecnologias mais importantes, essas 

tecnologias representaram um salto qualitativo na difusão maciça da 

tecnologia em aplicações comerciais e civis, devido a sua acessibilidade e 

custo cada vez menor, com qualidade cada vez maior. (CASTELLS, 2009, p. 

91). 

 

Em meados do século XX, Marshall McLuhann (1977, 2005) vislumbrou a 

potencialidade dos meios de comunicação de massa em expandir a capacidade sensorial dos 

seres humanos e provocar novas perspectivas de espaço-tempo em retribalizar a sociedade 

moderna individualizada e atomizada. Para tanto, McLuhann (1977) desenvolveu estas ideias 

sob o conceito da Aldeia Global, tendo como objeto de sua análise a televisão. Para o teórico 

canadense, as tecnologias de informação e comunicação do seu tempo iriam interligar o mundo, 

estreitar relações políticas, econômicas e sociais, e a partir da metáfora do mundo como uma 

aldeia, reconstruir comunidades de alcance global. 

McLuhann atirou no que viu e acertou no que não viu. O principal empecilho de sua 

análise reside na característica intrínseca dos meios de massa, impedindo em grau elevado a 

ação participativa do receptor na construção informativa. Porém, atualmente, seus estudos 
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adquiriram um caráter profético em evidenciar a arquitetura sob a qual foi construída o 

ciberespaço. A transformação tecnológica com a integração de vários modos de comunicação 

– escrito, oral, gráfico e audiovisual – engendrou uma rede interativa de comunicação todos-

todos. Em tom igualmente profético, Levy (2008) anunciou o ciberespaço de tal forma: “O 

ciberespaço, interconexão dos computadores do planeta, tende a tornar-se a principal 

infraestrutura de produção, transação e gerenciamento econômico” (p. 167). E continuou: 

 

Será em breve o principal equipamento coletivo internacional da memória, 

pensamento e comunicação. Em resumo, em algumas dezenas de anos, o 

ciberespaço, suas comunidades virtuais, suas reservas de imagens, suas 

simulações interativas, sua irresistível proliferação de textos e de signos, será 

o mediador essencial da inteligência coletiva da humanidade. Com esse novo 

suporte de informação e de comunicação emergem gêneros de conhecimento 

inusitados, critérios de avaliação inéditos para orientar o saber, novos atores 

na produção e tratamento dos conhecimentos. Qualquer política de educação 

terá que levar isso em conta. (LEVY, 2008, p. 167) 

 

Castells (2009, p. 414) discorre sobre a sociedade em rede sob a mesma perspectiva: “a 

integração potencial de texto, imagens e sons no mesmo sistema – interagindo a partir de pontos 

múltiplos, no tempo escolhido (real ou atrasado) em uma rede global, em condições de acesso 

aberto e de preço acessível – muda de forma fundamental o caráter da comunicação”. 

A gênese da sociedade em rede encontra-se no desenvolvimento desta tecnologia 

reticular, horizontalizada e descentralizada em consonância com o modo de produção fluido, 

desterritorializado da globalização. “Aquilo a que chamamos globalização é outra maneira de 

nos referirmos à sociedade em rede, ainda que de forma mais descritiva e menos analítica do 

que o conceito de sociedade em rede implica” (CASTELLS, 2006, p. 18) 

Porém, o que seria essa tal sociedade em rede, metáfora atual da globalização? 

 

A sociedade em rede, em termos simples, é uma estrutura social baseada em 

redes operadas por tecnologias de comunicação e informação fundamentadas 

na microelectrónica e em redes digitais de computadores que geram, 

processam e distribuem informação a partir de conhecimento acumulado nos 

nós dessas redes. [...] As redes são estruturas abertas que evoluem 

acrescentando ou removendo nós de acordo com as mudanças necessárias dos 

programas que conseguem atingir os objectivos de performance para a rede. 

Estes programas são decididos socialmente fora da rede mas a partir do 

momento em que são inscritos na lógica da rede, a rede vai seguir 

eficientemente essas instruções, acrescentando, apagando e reconfigurando, 

até que um novo programa substitua ou modifique os códigos que comandam 

esse sistema operativo. (CASTELLS, 2006, p. 20). 
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 Antes é preciso reconhecer que as desigualdades permanecem e acentuam-se no sul 

global, com histórico marcado pela exclusão infocomunicacional ao negar a participação das 

classes subalternas no processo de formação cidadã destes territórios, ainda no período pós-

colonial, em que pese o esforço de alguns estados em promoverem uma ponte de inclusão ao 

longo dos anos. Ao fazermos um recorte territorial e étnico, ainda é crescente a exclusão de 

populações rurais, negras e indígenas no acesso as TIC’s. Thompson (2008) fornece alguns 

elementos para pensar esta apropriação: “a globalização da comunicação não eliminou o caráter 

localizado da apropriação, mas criou um novo tipo de eixo simbólico no mundo moderno, que 

irei descrever como o eixo da difusão globalizada e da apropriação localizada” (p. 155). A partir 

de três temas interligados: a) a hermenêutica da apropriação; b) o impacto da apropriação; c) os 

valores associados à apropriação. 

 Em síntese, no primeiro aspecto, ressalta-se a produção de sentidos que os materiais 

simbólicos, a partir das condições dadas no contexto da recepção, auxiliam no processo 

interpretativo; em seguida, a mediação no cotidiano, ao conceber maneiras de viver distintas 

das que experienciam-se no dia-a-dia; e por fim, a fonte de tensão que os produtos midiáticos 

podem provocar ao veicular imagens e mensagens que chocam com os valores e as morais de 

uma vida tradicional. Estes temas serão cruciais em nossa análise sobre a penetração da 

midiatização no semiárido paraibano com o propósito de compreender o impacto cultural e a 

usabilidade do ciberespaço na zona rural do semiárido paraibano.  

  

2.1. Midiatizações Periféricas 

 

 Na medida em que a globalização de modo de produção capitalista se aprofunda e 

radicaliza, observa-se pari passu novas mutações tecnológicas que reconfiguram práticas e 

fenômenos midiáticos no conjunto social. Esta confluência não ocorre por coincidência, e 

resulta no conceito contemporâneo de midiatização. Todavia não podemos afirmar tratar-se de 

algo previamente planejado. Resta, sem dúvida, reconhecer que se trata de manifestação 

expressa de uma característica intrínseca do modo de produção capitalista em sintonia com os 

recursos das tecnologias de informação e comunicação: mundialização, desterritorialização, 

velocidade e diluição do espaço-tempo. 

 Sodré (2009) conduz uma crítica ácida desta relação da midiatização com o processo de 

globalização capitalista. Para o autor: 
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A midiatização é uma ordem de mediações socialmente realizadas no sentido 

da comunicação estendida como processos informacional, a reboque de 

organizações empresariais e com ênfase num tipo particular de interação – a 

que poderíamos chamar de “tecnointeração” - , caracterizada por uma espécie 

de prótese tecnológica e mercadológica da realidade sensível, denominada 

médium. Trata-se de dispositivo cultural historicamente emergente no 

momento em que o processo da comunicação é técnica e industrialmente 

redefinido pela informação, isto é, por um regime posto quase que 

exclusivamente a serviço da lei estrutural do valor, o capital, e que constitui 

propriamente uma nova tecnologia societal (e não uma neutra “tecnologia da 

inteligência”) empenhada num outro tipo de hegemonia ético-política 

(SODRÉ, 2002, p. 21-22). 

 

Compartilha do mesmo ponto de vista o teórico norueguês Stig Hjavard, quando afirma 

que a midiatização está intimamente relacionada com o avanço da globalização. Para Hjavard, 

este é um fenômeno típico de sociedades altamente industrializadas do mundo ocidental, cuja 

penetração dar-se de dois modos: a) existência de meios técnicos para estender a comunicação 

e a interação a longas distâncias; b) como consequência, ocorre um impulso no processo de 

midiatização através da institucionalização da comunicação da interação mediada em novos 

contextos (HJAVARD, 2014). “A principal característica do processo de midiatização como 

concebido aqui é, antes, uma expansão das oportunidades para a interação em espaços virtuais 

e uma diferenciação do que as pessoas percebem como sendo real” (p. 65). 

Em sua gênese, a etimologia da palavra comunicação designava um vínculo social 

comunitário de feições cristãs de pouca relação com atividades comerciais. Com o 

desenvolvimento da cultura eletrônica e a consequente massificação e popularização das 

tecnologias móveis ao longo do século XX, os meios de comunicação foram galgando espaços 

permanentes no convívio social e familiar. Em pouco tempo tornam-se o núcleo a partir do qual 

os sujeitos operacionam suas rotinas e desenvolvem hábitos individuais e coletivos. 

 Este processo concêntrico perpassou, também, estrategicamente as potências 

hegemônicas do mundo bipolar do século XX ao definir as diretrizes regulamentares de seus 

produtos e meios de produção simbólicos. Por um lado, a doutrina do livre mercado incorpora 

no mundo ocidental um discurso hegemônico orientado para a circulação de bens e 

mercadorias; por outro, a doutrina do Kremlin reage à ingerência externa, encerra-se em suas 

fronteiras e propaga um discurso de defesa ideológica (MATTELART, 2002). 

 Mesmo que atrelada à uma visão modernizante, Verón (2014) propõe uma leitura 

antropológica do processo comunicativo. Reconhece que a capacidade do homem em 

transformar a tecnologia em um recurso comunicacional faz parte da trajetória humana 

intrínseco ao seu processo evolutivo em produzir semiose. É o que o autor denomina de 
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fenômenos midiáticos, ou seja, “a exteriorização dos processos mentais na forma de 

dispositivos materiais. Fenômenos midiáticos são, de fato, uma característica universal de todas 

as sociedades humanas” (2014, p. 02). E arremata: a consequência mais importante dos 

fenômenos midiáticos é a aceleração do tempo histórico. Verón sustenta que os produtos do 

alto paleolítico, a invenção da prensa no século XV e a internet aceleraram as condições de 

mudanças sociais, econômicas e políticas revolucionárias em seu contexto. 

 

Eliséo Verón (2005) define a midiatização como o processo complexo 

contemporâneo das lógicas que operam nas relações de produção de sentido 

afetadas pelas lógicas dos meios e produtos da mídia de massa, regidos por 

processos de mercado e venda de bens simbólicos. Essas lógicas nos afetam 

de diferentes maneiras. Por exemplo, temos em conta que grande parte de 

nossa compreensão da historicidade e do mundo é mediada pelo conteúdo 

simbólico presente nos produtos midiáticos (LACERDA, 2010, p. 96).  

 

Implica afirmar, também, que, a despeito da centralidade que a mídia consolidou, o 

sujeito contemporâneo ocupa uma nova posição existencial, distinto de outras gerações, nos 

modos de conceber a vida e vislumbrar o mundo. A crescente digitalização da sociedade 

impacta, em distintos graus de penetração, reconfigurações ecológicas do campo 

comunicacional e, em consequência, de produzir sentidos e práticas sociais. A midiatização 

como fenômeno reflete um espirito do tempo em fazer-se ver, em representar-se. Da sociedade 

do espetáculo migramos da plateia para o palco, de valoração objetiva e subjetiva, um âmbito 

existencial que denominam de bios virtual, ou seja, um novo modo de ser no mundo, implicando 

transformações das formas tradicionais de sociabilização, em uma outra condição antropológica 

(SODRÉ, 2009; GOMES, 2008). 

“Podemos dizer que a midiatização nos coloca numa outra galáxia que supera a chamada 

aldeia global. É um processo mais avançado do que uma simples retribalização. A galáxia 

midiática (ou midiatizada) cria o fenômeno da glo(tri)balização” (GOMES, 2008, p. 23). 

Diante deste paradigma, Schulz (apud HJAVARD, 2014) identifica quatro tipos de processos 

onde os meios de comunicação alteram a comunicação e a interação humana, que podemos 

dividir em dois tipos: midiatizações fortes: a) estende a possibilidade de comunicar-se no 

tempo-espaço; b) substituem atividades sociais que ocorriam face-a-face; e midiatizações 

fracas: c) fusão de atividades de comunicação pessoal com a comunicação mediada; d) 

acomodar formatos e rotinas aos meios de comunicação. 

Entretanto, mesmo que o fenômeno da globalização determine uma inevitável 

consolidação de sociedades midiatizadas, não implica que aja, desta forma, garantia de acesso 
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menos desigual, especialmente nos espaços subdesenvolvidos, devido à um conjunto de fatores 

que provocam barreiras comunicacionais. Tais barreiras ficaram mais evidentes com a brechas 

expostas pelas dificuldades de consolidar políticas públicas de inclusão digital em territórios 

rurais, quilombolas, indígenas e periféricas. Sorj (2003, p. 63) explicitou cinco barreiras que 

expõe os graus para a universalização e a dimensão da exclusão digital no Brasil no início do 

século XXI: 

1) a existência de infraestruturas físicas de transmissão; 2) a disponibilidade 

de equipamento/conexão de acesso (computador, modem, linha de acesso); 3) 

treinamento no uso dos instrumentos do computador e da Internet; 4) 

capacitação intelectual e inserção social do usuário, produto da profissão, do 

nível educacional e intelectual e de sua rede social, que determina o 

aproveitamento efetivo da informação e das necessidades de comunicação 

pela Internet; 5) a produção e uso de conteúdos específicos adequados às 

necessidades dos diversos segmentos da população. Enquanto os primeiros 

dois critérios se referem a dimensões passivas do acesso à Internet, as três 

últimas definem o potencial de apropriação ativa. (SORJ, 2003, p. 63). 

 

O que se propõe a analisar com o conceito de exclusão infocomunicacional é como o 

projeto moderno executou no sul global uma modernização sem modernidade (CANCLINI, 

2008) nos meios de produção simbólica inerente ao pensamento de subdesenvolvimento e 

dependência que caracteriza o projeto de poder dos setores dominantes nas ex-colônias. O 

pensamento marxista corrigiu um equívoco interpretativo de Marx sobre o processo colonial, 

para ele etapa essencial em direção ao capitalismo e a consequente formação de uma classe 

emancipadora localizada no proletariado industrial. Trotski (1985) conceitua como 

desenvolvimento desigual e combinado a estratégia da burguesia em unir-se as antigas classes 

dirigentes para forjar uma aliança contra a classe trabalhadora durante o processo de 

modernização nos países dependentes e subdesenvolvidos. A América Latina retoma a linha de 

raciocínio do pensamento trotskista para explicar o subdesenvolvimento a partir do conceito da 

teoria da dependência em identificar os motores do atraso regional desigual e combinado na 

relação econômica entre o centro e a periferia (MARINI, 2017; BAMBIRRA, 2015). 

Esta relação centro-periferia é típico das relações globalizadas contemporâneas de 

estratégia de colonialidade do poder. De acordo com Quijano (2009), colonialidade é a 

manutenção das estruturas coloniais nos meios materiais e simbólicos do aparelho estatal das 

sociedades subdesenvolvidas, com origem e mundialização a partir da América Latina: “se 

funda na imposição de uma classificação racial/étnica da população do mundo como pedra 

angular daquele padrão de poder, e opera em cada um dos planos, âmbitos e dimensões, 

materiais e subjetivas, da existência cotidiana e da escala social” (p. 73). O filosofo venezuelano 

Ludovico Silva identifica no conteúdo televisivo da grande mídia latinoamericana a estrutura 
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colonial subjetiva, simbólica do processo de exploração e concentração econômica do 

subdesenvolvimento. A este conjunto de elementos, Silva (2017) denomina de mais-valia 

ideológica o trânsito que o trabalhador, ao sair da fábrica e retorna para casa, com o intuito de 

relaxar após um dia cansativo, sintoniza um programa televisivo de interesse estratégico da 

classe dominante e continua a gerar mais-valia para a estrutura do capital em se submeter 

inconscientemente ao sistema de valores da classe dominante. Silva (2017) enriquece a 

compreensão sobre indústria cultural e caracteriza o modelo de comunicação dominante da 

colonialidade no sul global. 

Além de uma exclusão infocomunicacional da esfera pública moderna, produziu-se uma 

midiatização periférica. O conceito de Steinbrenner (2010) parte do pensamento de Jessé de 

Souza e Milton Santos que constituem os pilares fundamentais para a definição do termo, a 

partir das ideias dos respectivos autores sobre modernização periférica e periferia. Por 

midiatização periférica Steinbrenner entende como a repetição do padrão de concentração de 

meios e fluxos que se dá em esfera global e nacional, porém acrescido da condição de 

precariedade ou insuficiência e da relação ainda mais evidenciada de promiscuidade entre mídia 

e poder. De acordo com a mesma: 

 

Consequentemente, em regiões de midiatização periférica os meios de 

comunicação de massa não chegam a exercer de forma consistente – por 

ausência, incapacidade ou omissão – papel relevante para a formação de 

opinião pública local e regional, gerando uma tendência de valorização das 

outras instâncias constitutivas da esfera pública além da mídia - as 

organizações da sociedade civil e os espaços de comunicação interpessoal (p. 

34). 

 

 A natureza material e subjetiva da identidade latinoamerica em ser 

hibrida/sincrética/mestiça reflete-se também nas apropriações midiáticas que os sujeitos 

invisibilizados pela colonialidade do poder produzem ao possuir domínio sobre os meios de 

produção simbólico. Especialmente a partir da mediação, do sentido que produzem nestas 

localidades (BARBERO, 2009). 

 Porém, entendemos que o conceito de midiatização periférica pode ir além do que foi 

desenvolvido por Steinbrenner. Ou seja, pode-se conferir a este conceito a proposição de um 

guarda-chuva de métodos e práticas comunicativas desenvolvidas e teorizadas como vias 

alternativas de superar o atraso desigual e combinado da exclusão infocomunicacional. 

Primeiro, por entendermos que são conceitos que se interseccionam ao identificar o projeto 

moderno na relação centro-periferia como gerador de desigualdades e arbítrio. Segundo, por 
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considerar a centralidade do processo de comunicação no sul global na denúncia e 

conscientização para superação do subdesenvolvimento. Assim sendo, o oligopólio dos meios 

de produção simbólico constitui um elemento central para a racionalização da dominação da 

classe dirigente. 

 

2.2. Exclusão Infocomunicacional no Sul Global 

 

A condição de subdesenvolvimento das ex-colônias do sul global pode ver-se refletido 

na dependente autonomia produtiva dos discursos sígnicos propagados através dos aparelhos 

ideológicos do estado em posse do setor dominante local. A aparente contradição entre os 

termos dependência-autonomia explica-se: a propriedade concentrada dos meios de produção 

simbólico resulta no alinhamento automático e subserviente ao capital financeiro global em 

detrimento dos interesses nacionais e populares. Em passo com a modernização sem 

modernidade, critica-se a existência de conglomerados midiáticos construídos à imagem e 

semelhança dos seus proprietários no processo pós-colonial ao impor sua dominação. 

A relação entre metrópole-periferia reproduz o projeto de dominação no sul global a 

partir da modernização sem modernidade, ou seja, a negação do processo de autonomia e 

independência que caracterizou a formação dos estados do norte global, e, ademais, reflete esta 

dependência também na área da comunicação. A expressão disto é a exclusão 

infocomunicacional a qual os povos e sociedades tradicionais foram submetidos a 

marginalização e violência, impediu-se a formação e participação das classes subalternas à 

esfera pública. Por povos e sociedades tradicionais do Brasil, constituem aquelas construídas 

sem a influência identitária eurocêntrica moderna, a exemplo dos quilombolas, indígenas e 

camponeses. “Uma nova tecnologia de dominação/exploração, neste caso raça/trabalho, 

articulou-se de maneira que aparecesse como naturalmente associada, o que, até o momento, 

tem sido excepcionalmente bem-sucedido” (QUIJANO, 2015, p. 119). 

A exclusão em inserir esses sujeitos na cultura letrada e na cultura eletrônica, 

restringindo-os a manutenção da cultura oral e gráfica, foi propositalmente atrasada pela classe 

dominante da cidade e do campo, com o intuito de manter esses sujeitos longe da esfera pública 

moderna. Portanto, para compreender a midiatização globalizada nos territórios não-urbanos é 

mister, à priori, percorrer uma breve análise histórica e social de aspectos que compõe a: 1) 

estrutura concentrada e oligopolizada dos meios de produção simbólicos à nível nacional e 

regional; 2) a histórica taxa de analfabetismo e; 3) a representatividade de grupos e setores não-

dominantes nos espaços de poder e produção simbólica. Somente assim tornar-se-á visível a 
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condição de exclusão infocomunicacional e as trilhas de resistências simbólicas e midiáticas 

construídas ao longo desta trajetória neste obliquo caminho de luta de classes pela conquista de 

espaços de poder simbólico da qual são ocultadas as vísceras da dominação. 

Cabe ressaltar que não é o mérito desta pesquisa em deter-se na análise discursiva sobre 

o estigma que o livre fluxo de informação provoca em grupos e setores não-dominantes no 

tecido social. Porém, para compreender o impacto provocado numa sociedade de indistinguível 

capacidade de invisibilizar trabalhadores, mulheres, negros, LGBTQ+, povos autóctones e 

comunidades tradicionais no conjunto social, também é igualmente capaz de refletir esta 

invisibilidade na patente baixa representatividade destes sujeitos nos espaços de poder e 

produção simbólica. Por isto, é importante destacar neste capítulo como esta modernização sem 

modernidade permeia os meios massivos de produção simbólica do sul global e ao mesmo 

tempo como esta reflete-se na estrutura de exclusão infocomunicacional na qual os setores não-

dominantes da sociedade foram e continuam submetidos atualmente. 

A escolha em aplicar a categoria não-dominante para um conjunto de setores 

desfavorecidos por múltiplos aspectos impôs-se pela semântica que a palavra carrega em não 

reproduzir signos que possam expressar uma condição determinística ou inferiorizar o valor 

moral do sujeito, ao classifica-lo como oprimido, marginal ou dominado, tanto em seu corpus 

teórico e simbólico. Porém, não devemos deixar de reconhecer que os grupos e sujeitos não-

dominantes são objetos de estigmatizações que os fazem ser percebidos como indesejáveis, 

perigosos e/ou inferiores ao afirmarem suas identidades em determinados contextos. De acordo 

com Schilling e Miyashiro (2008), o conceito de estigma indica a representação de 

“inferioridade do caráter ou fraqueza moral do indivíduo que porta essa marca, designação 

atribuída pelos demais membros da sociedade, funcionando como elemento que predetermina 

a conduta do sujeito” (p. 249). Em estudo sobre o assunto, Goffman (2013) identifica três tipos 

de estigma: a) referente às deformidades físicas; b) relacionado às paixões, vontades e caráter; 

c) e os estigmas tribais de raça, religião e território. 

O imaginário sobre o camponês no Brasil foi construído pelo conjunto de referências 

simbólicas positivas e negativas aos interesses das classes dominantes em distintos períodos 

históricos. O intuito central sempre foi o de impedir e marginalizar a organização coletiva e 

política do camponês; ao mesmo tempo em que enaltecia os valores nobres do sujeito indivíduo 

rural. Representativo destes dois espectros no Brasil pós-colonial é a cobertura midiática que 

se faz de movimentos sociais do campo em luta contra os interesses da classe dominante rural; 

e, por outro lado, a homenagem que se presta ao homem do campo com as figuras do Jeca Tatu, 

criação de Monteiro Lobato e popularizado no cinema para as massas por Mazzaropi, e de João 
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Grilo, personagem de Ariano Suassuna, ao relatar as desventuras do caráter rústico e malandro 

do indivíduo rural. 

É curioso, ao mesmo tempo, a ambiguidade do poder simbólico ao retratar a categoria 

do sujeito rural. O campo informativo dedica-se, em maior grau, na acentuação de 

características negativas, ao contrário do campo artístico, em ressaltar os aspectos positivos. 

Desconhece-se, também, se o caráter imediato do campo informativo, em detrimento do caráter 

temporal do campo artístico, influencia a construção discursiva. Porém, o reflexo desta 

representatividade ganhou contornos mais explícitos a partir do século XX ao abordar os 

períodos de estiagem no Nordeste, quando as tecnologias de informação e comunicação se 

constituíram como meios de alcance cada vez mais global. Enquanto a mídia informativa 

enquadrava o semiárido nordestino como um espaço de conflitos, o meio cultural destacava a 

resiliência do sujeito rural (ALBUQUERQUE JR, 2011). 

Aliado a este problema de representatividade/estigmatização em espaços de poder 

simbólico, o segundo elemento de exclusão infocomunicacional é a preponderância da cultura 

oral nos segmentos não-dominantes da sociedade. O tratamento marginal a que foram 

submetidos as populações indígenas, negras e camponesas no país, especialmente no período 

republicano, denotam uma preocupante noção de país que a classe dominante projetou para o 

Brasil. A negligencia histórica em alfabetizar esta parcela da população provocou como efeito 

imediato: a) o impedimento destas populações de registrarem, de modo organizado, sua própria 

história, deixando para a classe dominante este exercício; b) limitava o alcance de seus 

discursos e; c) bloqueava o acesso a cidadania plena. O último censo do IBGE (PNAD 

Contínua, 2017) registrou que o Brasil ainda possui 11,5 milhões de analfabetos, ou seja, 7,0% 

da população acima de 15 anos de idade. Apesar dos esforços contínuos bem sucedidos da 

Constituição Cidadã (1988) em estimular o estado brasileiro a mitigar este problema histórico, 

as marcas desta exclusão ao acesso educacional por etnia e região revela que a taxa de 

analfabetismo no Nordeste beira aos 14,3%, o dobro da média nacional, concentrada na 

população com mais de 60 anos do interior rural da região; os pretos/pardos apresentam uma 

taxa de 9,3% da população sem saber ler e escrever, o dobro da população branca, ao mesmo 

tempo que representam 47,4% da população sem instrução, ou seja, que não chegaram sequer 

a iniciar o processo regular de escolarização; enquanto que os índios que se comunicam em 

português, o censo 2010 do IBGE revelou que 32,3% ainda são analfabetos. 

O terceiro elemento a destacar-se na exclusão infocomunicacional é a propriedade dos 

meios de produção simbólica. Ou dito de outro modo, a concentração dos meios de 

comunicação de massa, especialmente os radiodifusores [rádio e televisão], nas mãos de 
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pequenos grupos familiares que dominam política e economicamente os territórios na qual estão 

inseridos e abusam da competência a que se destina a concessão pública para explora-la como 

instrumento e manifestação de força eleitoral. A este fenômeno, deu-se o nome de coronelismo 

eletrônico (DOS SANTOS, 2006). O conceito origina-se da expressão definida por Victor 

Nunes Leal (1997) ao produzir um estudo sobre a elite agrária dos coronéis no aparelhamento 

e patrimonialismo do poder local, desde a dependência dos trabalhadores rurais sob seu mando, 

com o chamado voto de cabresto, às alianças com as oligarquias estaduais em troca de 

favorecimento político com o governo federal. 

 Embora tenha havido tentativas de democratizar o direito a comunicação com 

concessões de radiodifusão entre a sociedade civil, rapidamente as elites locais encontraram 

meios de burlar as regras legais e apropriaram-se das rádios comunitárias, gerando um 

coronelismo eletrônico de novo tipo (LIMA, 2011): “As rádios comunitárias, na sua maioria, 

são controladas, direta ou indiretamente, por políticos locais – vereadores, prefeitos, candidatos 

derrotados a esses cargos, líderes partidários – vindo num distante segundo lugar o vínculo 

religioso” (p. 112). O objetivo, considera Lima, é o mesmo: demonstração de força política e 

controle do voto. 

Não obstante, na virada para o século XXI, o poder executivo concentrou esforços em 

superar alguns aspectos deste atraso informacional, comunicacional e tecnológico. Em meados 

dos anos 2000, o temor que o irrefreável desenvolvimento das TIC’s produziam nos órgãos 

internacionais era a criação de uma nova forma de exclusão, além das já existentes. Para 

responder a eminencia desta brecha digital, o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) 

encarregou uma equipe de cientistas em desenvolver um computador de baixo custo com acesso 

à internet voltado para a população de baixa renda, que ficou conhecido como computador 

popular (NU CEPAL, 2003). Sem grandes impactos registrados, o programa foi encerrado ao 

fim do mandato de FHC. 

Porém, foi no Governo Lula, especialmente com o programa Luz Para Todos, 

implantado em 2003, que a população rural saiu do escuro. Com a condição de universalizar a 

energia elétrica através das extensões de rede, implantação de sistemas isolados e realização de 

ligações domiciliares em comunidades quilombolas, indígenas, assentamentos, ribeirinhos, 

pequenos agricultores, famílias em reservas extrativistas, afetadas por empreendimentos do 

setor elétrico e poços de água comunitários, o programa atendeu até o momento mais de 16 

milhões de pessoas. 

É inserida dentro deste panorama que as tecnologias de informação e comunicação 

penetram as camadas medias e baixas da população. A massificação e popularização dos 



74 
 

produtos de bens duráveis permitiu, com atraso, que o Brasil entrasse em sintonia com os 

mercados globais em pleno desenvolvimento de suas sociedades em rede. A chegada a estes 

mercados provocou um choque geracional nas populações locais historicamente excluídas e 

com costumes enraizados na tradição e imaterialidade, sem estruturas físicas adequadas para 

receber o aporte destes novos elementos associados à urbanidade e que o senso comum atrela à 

modernidade. 

É importante destacar que povos e sociedades tradicionais não pularam etapas no 

processo de desenvolvimento comunicacional, informacional e tecnológico. A estes grupos 

foram negados não somente a inclusão social, como também a inclusão em direção à uma 

sociedade da informação, relegando-os a manutenção de seus modos primitivos de 

comunicação oral e gráfica. Seus territórios foram historicamente negligenciados na instalação 

de estruturas físicas que permitissem a geração de serviços genéricos que tornassem possível a 

concretização de uma esfera pública virtual, eletrônica e moderna. 

O processo de digitalização da sociedade brasileira acentuou-se ao longo do século XXI, 

especialmente após a crise global do capitalismo em 2008, quando o governo Lula toma 

medidas para aquecer o mercado e expande o crédito para pessoas físicas, facilitando o consumo 

de bens duráveis pelas classes mais desfavorecidas economicamente. Esta medida provocou um 

aumento na aquisição de automóveis, imóveis e produtos tecnológicos. O cenário 

macroeconômico favorável, somada à situação interna de pleno emprego e salário mínimo forte 

“tornou acessível o consumo de bens duráveis, assim como a aquisição de imóveis, por parcela 

da população até então alijada, com implicações sobre o bem-estar da sociedade e sobre a 

qualidade de vida” (MORA, 2015, p. 28). 

A ecologia midiática contemporânea insere os sujeitos dentro das lógicas midiáticas, em 

que estas ocupam um lugar de protagonismo no cotidiano familiar, social e trabalhista. Ainda 

que, de um modo geral, a estrutura para a reprodução das TIC’s sejam precárias, não impede a 

vivência plena, mesmo em territórios adversos para seus usos e apropriações. A mediação e 

ressignificação que os sujeitos engendram dá novos sentidos a prática sociais no conjunto geral 

da população. 

 

2.3. Complexidade Simbólica do Universo Rural 

 

 Há que se considerar que toda a discussão sobre a midiatização e comunicação em 

tempos de globalização ocorrem em sociedades notadamente marcada por traços urbanos. O 

que se pretende analisar e discorrer nesta pesquisa é como a penetração destes fenômenos 
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midiáticos contemporâneos, com destaque especial a partir do uso e apropriação da internet e 

seus recursos, impactam o sistema de interação rural. 

No capítulo 1, discorremos sobre como a hibridez constitui um elemento central das 

identidades e territórios inseridos no contexto da modernidade. No rural, observa-se a leitura a 

partir de dois conceitos, o dicotômico e o continuum. O primeiro se destaca pela leitura vertical 

do processo hibrido, ao enfatizar a superioridade do urbano em detrimento ao rural; o segundo 

conceito, mais horizontal, percebe a intensidade do fenômeno urbano sob o rural, de maneira 

hibrida ou substitutiva. Ambas partem do mesmo princípio: a migração do campo para a cidade 

e o consequente despovoamento do campo. 

 Porém, ao discorrer sobres estes impactos, fica em aberto o definir o que constitui o 

rural e como se reproduz o sistema de interação a partir dos preceitos clássicos da sociologia 

rural, cuja primeira tarefa fundamental é “descrever os traços relativamente constantes e 

universais das relações sociais no meio rural, e suas diferenças com relação ao meio urbano” 

(SOLARI, 1976, p. 05), para então explicar esses traços específicos dos fenômenos midiáticos 

rurais. 

 Os estudos clássicos da sociologia rural apontam como traços específicos da sociedade 

camponesa cinco elementos: a ocupação, o ambiente, a densidade demográfica, a diversidade e 

a mobilidade como estruturas fundamentais que o diferenciam do urbano (SOLARI, 1976; 

SOROKIN, ZIMMERMANN, 1986; MARTINS, 1986). De um modo geral, a ocupação refere-

se ao tipo de atividade executada, onde o campo é essencialmente agrícola, no cultivo de plantas 

e criação de animais; o ambiente de trabalho, ao ar livre em contato com a natureza; o tamanho 

das comunidades, em que os grupos rurais são numericamente menores que os grupos urbanos, 

refletindo um desequilíbrio entre espaço e população; a baixa heterogeneidade das sociedades 

rurais, em detrimento do urbano, marcado pelo alto índice do fenômeno migratório que recruta 

indivíduos de diversas partes da sociedade; e por fim, a baixa mobilidade social e intensa 

estratificação do rural, cujas instituições promotoras de ascensão social localizam-se 

fundamentalmente nas cidades. 

 De tal modo, ainda de acordo com a sociologia rural clássica, estes traços refletem as 

características tradicionais do sistema de interação social rural, marcada por uma comunicação 

primária, de relação face-a-face. “O homem do campo, em geral, só tem contato com sua 

vizinhança, e, quando muito, escreve uma ou outra carta àquele que foram viver nas cidades” 

(SOLARI, 1976, p. 09). 

O isolamento geográfico do camponês é o elemento-chave para compreender o 

condicionamento comunicacional do sujeito rural tradicional. A baixa intensidade de 
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interações, especialmente as relações indiretas, os contatos impessoais, de caráter secundário, 

com baixa complexidade constituem uma comunicação menos mecanizada e padronizada. De 

acordo com Solari (1976): “Ali as pessoas se conhecem principalmente por seus nomes; sabem 

geralmente toda a história dos indivíduos com quem tratam, conhecem os grandes traços da 

vida e de seus pais; e só secundariamente se vinculam a outras através de qualidades 

profissionais abstratas” (p. 10). 

Bordenave (1988) trata a complexidade do isolamento simbólico do camponês a partir 

do conceito da in-comunicação. Para o autor paraguaio, 

 

Não se trata somente do isolamento geográfico, associado às grandes 

distâncias que às vezes separam fazendas e vilas, umas das outras e à 

precariedade dos transportes ocasionalmente paralisados semanas inteiras 

pelo mau estado das estradas e em tempo de chuva. Trata-se da in-

comunicação socialmente determinada pelo analfabetismo e o baixo nível de 

instrução; pela necessidade de trabalhar longas horas intensa e duramente em 

condições cansativas, que deixam o indivíduo mais desejoso de descansar e 

dormir do que de sair por aí a visitar vizinhos. Trata-se da in-comunicação 

provocada pela diferença de status entre os patrões e os trabalhadores, pelas 

querelas tradicionais entre famílias e clãs e pelas dissensões políticas 

geradoras de antagonismos às vezes violentos (p.11). 

 

Esse complexo interacionalismo simbólico das classes populares, mediado pela 

oralidade, signos gráficos e gestuais podem também ser analisados sob a luz da 

folkcomunicação (BELTRÃO, 1980; MELO, 2008). A folkcomunicação estuda o fenômeno da 

comunicação realizada pelos excluídos da/na sociedade moderna, uma estratégia contra-

hegemônica e popular. De tal modo, Beltrão caracteriza a folkcomunicação como um processo 

artesanal e horizontal, “já que suas mensagens são elaboradas, codificadas e transmitidas em 

linguagens e canais familiares à audiência, por sua vez conhecida psicológica e vivencialmente 

pelo comunicador, ainda que dispersa” (1980, p. 28). Beltrão identifica três grandes grupos de 

audiência da folkcomunicação: a) os grupos rurais marginalizados; b) os grupos urbanos 

marginalizados e; c) os grupos culturalmente marginalizados. Assim sendo: 

 

Em função da estrutura social discriminatória mantida em nações como a 

nossa, a massa camponesa, as populações marginalizadas urbanas e até mesmo 

extensas áreas proletárias ou de subempregados se comunicam através de um 

vocabulário escasso e organizado em significados funcionais próprios dentro 

dos grupos (BELTRÃO, 1980, p. 36). 

 

De tal modo que Bordenave (1988) percebe como indissociável identificar uma 

comunicação de índole rural influenciada pelo habitat do campo e pela ocupação agrícola, pois 
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os camponeses sentem e agem de maneiras diferentes que os habitantes da cidade, 

comunicando-se através de códigos e meios próprios. Entre esses códigos e meios próprios de 

se comunicar, desenvolveram-se formas de encontros e participações distintas da cidade, como 

os mutirões e as feiras.  O mutirão, por exemplo, é um ato de cooperação e comunicação 

frequente no campo; as feiras, para além de uma atividade comercial, permite que o homem do 

campo saia do isolamento e abra-se para os seus conterrâneos e se atualize sobre a região e o 

mundo. “Nas feiras nordestinas os camponeses escutam, ainda, violeiros e cantadores e deles 

compram folhetos de cordel que, lidos repetidamente para eles por algum parente ou amigo 

alfabetizado, serão memorizados pelos analfabetos como parte de seu acervo cultural” 

(BORDENAVE, 1988, p. 12). 

A sensibilidade do interacionalismo simbólico do sujeito rural é, de tal modo, motivo 

de atenção na aplicação de políticas públicas de desenvolvimento rural desde o fim da segunda 

guerra mundial. Por interesses estratégicos, os Estados Unidos patrocinaram ao longo do século 

XX, em países-chaves do Terceiro Mundo, parcerias de difusão, assistência técnica e extensão 

agrícola para os camponeses da região (BORDENAVE, 1988). O objetivo era claro: neutralizar 

a sedução que a revolução cubana provocou e impedir que pautas de democratização das terras 

ganhassem força (BERGER, 2008). 

Tamanha profissionalização da filosofia da extensão rural repercutiu nas estratégias e 

procedimentos do que se passou a ser chamado de Comunicação Rural, com a natureza de 

promover mudanças e transformações que pudessem aspirar condições de desenvolvimento e 

dignidade para o homem do campo, como pessoa, membro da sociedade e produtor rural 

(BORDENAVE, 1977). Assim, entende-se a comunicação rural como “o conjunto de fluxos de 

informação, de diálogo e de influência reciproca existentes entre os componentes do setor rural 

e entre eles e os demais setores da nação interessados no melhoramento da vida rural” 

(BORDENAVE, 1988, p.07).  

Crítico do método difusionista, Paulo Freire, durante seu exilio forçado no Chile, 

escreveu um ensaio sobre as consequências práticas do profissional agrônomo extensionista, 

especialmente pelo seu caráter notadamente antidialógico, ao aplicar as técnicas agrícolas para 

com os camponeses, objetivando, a todo custo, a produtividade rural. Freire (1983) percebia 

neste método uma invasão cultural, provocada pela necessidade de depositar conhecimentos 

técnicos o mais rápido possível para os camponeses em nome da produtividade. Desta forma, o 

agrônomo negligenciava as condições culturais dos camponeses, sem problematizar o 

conhecimento com a realidade concreta. Este equivoco, afirmava Freire, partia do pressuposto 

em tratar o homem do campo como pessoas ignorantes, cabeças ocas. 
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Para tanto, Freire pregava a necessidade de uma ação dialógica: “é a problematização 

do próprio conhecimento em sua indiscutível reação com a realidade concreta na qual se gera e 

sobre a qual incide, para melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la” (1983, p. 34). O 

objetivo final era provocar a conscientização do sujeito, pois assim “o educador-educando e 

educando-educador vão ambos desenvolvendo uma postura crítica da qual resulta a percepção 

de que este conjunto de saber se encontra em interação” (p. 36). Rejeitar a problematização 

dialógica é insistir na anestesia do espírito crítico, servir à domesticação dos homens e 

instrumentalizar a invasão cultural (FREIRE, 1983). 

A relação com o mundo concreto, a experiência vivida, é o núcleo do pensamento 

freireano, para, a partir da compreensão deste mundo, o homem provocar a transformação desta 

realidade, libertando-o da servidão. A ação dialógica, assim, não poderia prescindir de uma 

análise filosófica sobre o conceito de comunicação. Conceito este que estabelece uma relação 

de signos e significações que compõe o cabedal de referências sob a qual conduzimos nosso 

agir no mundo. Para Freire a comunicação não é um ato isolado entre o comunicante e o objeto 

comunicado, mas faz-se a partir da construção sígnica que outro sujeito participante codifica a 

partir desta interação. 

O processo de comunicação humana não pode estar isento de condicionamentos sócio-

culturais, especialmente quando se trata de dois conjuntos simbólicos distintos em relação, entre 

o agrônomo e o camponês, e toda a relação subjetiva de hierarquia implícita em jogo. 

Estabelecer uma comunicação eficiente é propor uma relação entre pensamento-linguagem-

contexto/realidade. Por comunicação eficiente, Freire rejeita as técnicas manipulativas e 

persuasivas das mídias massivas, por não estarem comprometidas com o processo educativo-

libertador. Para que ocorra um processo emancipador, urge-se haver um acordo sígnico entre 

os sujeitos que enlace compreensão, inteligibilidade e comunicação. Assim sendo, a ação do 

agrônomo-educador deve estar ancorada em uma ação-comunicativa de caráter humanista, que 

estimule o pensamento crítico, a rejeite a manipulação, valorize a ciência e atue para a 

transformação das estruturas de opressão. “Por tudo isso, uma vez mais, estamos obrigados a 

negar ao termo extensão e a seu derivado extensionismo as conotações do quefazer 

verdadeiramente educativo, que se encontram no conceito de comunicação” (FREIRE, 1983, p. 

50). 

Em análise sobre o processo de transferência de informação em programas de 

desenvolvimento de comunidades rurais da África do Sul, Meyer (2000) identifica, a partir de 

uma leitura mais ampla, um conjunto arqueológico de fatores dialógicos que provocam ruídos 

e barreiras numa comunicação bem-sucedida. Meyer entende barreiras como todo elemento que 
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dificulta e/ou controla o fluxo de informação para um potencial usuário desta informação. Tais 

barreiras estão relacionadas a apresentação da informação, o processo de transferência de 

informação e o impacto que a abordagem pode provocar em culturas distintas. Meyer 

sistematizou esses dados em três categorias:  

 

Tabela 1: Barreiras as atividades de transferência de informação 

Relacionado à Informação Relacionado a transferência Relacionado ao Sistema 

- Linguagem 

- Formato 

- Aceitabilidade 

- Treinamento 

- Espaço-Tempo 

- Atores/agentes 

- Ambiente 

- Sistemas modernos de 

informação 

- Sistema de informação 

autóctones 

Fonte: MEYER, H. The transfer of agricultural information to rural communities, 2000, p. 119. 

 

A apresentação da informação pode agir como uma barreira para a utilidade da 

informação como um recurso para o desenvolvimento de usuários potenciais em comunidades 

rurais. Assim, a linguagem, especialmente a técnica, pode ser um agente impeditivo na ação de 

aproximação e confiança entre grupos culturais distintos. O formato à qual a informação é 

apresentada também pode provocar ruídos na comunicação. Por exemplo, em grupos não-

letrados, a informação escrita é inútil. Gerando, assim, critérios de aceitabilidade, categorizados 

em cinco pontos: a) se a informação aplicada não resultar em mudanças positivas, a 

credibilidade é posta em dúvida; b) a observação de resultados positivos na aplicação de ações 

técnicas contribuem para uma aceitação na informação recebida; c) para provocar relevância, a 

ação deve beneficiar um grande número de pessoas, aumentando a credibilidade, caso contrário 

não será aceito e, assim, considerado irrelevante; d) os sujeitos devem estar convencidos das 

vantagens existentes na aplicação técnica da informação, para não provocar hesitação na 

introdução técnica; e) fácil compreensão e instalação, sem apresentar inúmeras dificuldades; e 

f) devem estar compatíveis com os valores, normas e procedimentos da tradição local. 

As maneiras, os meios e os canais utilizados para transferir informação às comunidade 

rurais devem observar dois aspectos: a) o treinamento dos profissionais na abordagem que não 

seja hostil aos valores tradicionais das comunidades, mas que provoque confiança e motivação 

aos grupos culturais, levando em consideração o nível de compreensão, sem tratá-los como 
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ignorantes; b) espaço-tempo: ter ciência dos limites que a exclusão infocomunicacional 

provocou nesses sujeitos e analisar qual formato terá mais impacto a longo-prazo na absorção 

e compreensão do conhecimento repassado. 

Toda atividade humana é dependente do sistema na qual está envolta. Cada sistema é 

um subsistema de um sistema maior. O sistema rural compreende um conjunto de subsistemas 

na qual estão relacionadas um universo simbólico, organizados de modo a reproduzir àquela 

ordem social. Caso a ação dos técnicos não esteja sincronizada com este sistema simbólico, 

podem gerar barreiras. Assim, o processo de transferência informacional não deve ser visto de 

forma isolada. Existem atores/agentes envolvidos no processo de disseminação e implantação 

da informação. Cada grupo de atores/agentes tem interesses no impacto que o comportamento 

informacional irá produzir. O ambiente de restrições como estruturas políticas inapropriadas, 

estruturas burocráticas e operacionais ineficientes provocam falta de coordenação. Outro 

aspecto há se considerar são sistemas modernos de transferência informacional. Apesar da 

massificação e popularização, ainda existem grupos culturais com pouca familiaridade as 

tecnologias modernas de informação e comunicação. Portanto, é importante também observar 

o formato da informação não adequado a realidade pode entrar em choque com o sistema 

simbólico local, muitas vezes marcados pela oralidade. 

São também fontes de barreiras comunicativas a ciência popular local, que nunca está 

livre do misticismo e de superstições ancoradas na tradição, e a influência familiar, uma forte 

estrutura social na herança de hábitos geracionais. Portanto, para uma transferência de 

informação ser sancionada, deve-se considerar a compatibilidade com os valores tradicionais e 

ser legitimada por quadros de referências locais. 

Exposto à complexidade simbólica do sujeito rural, em estudos clássicos, poderemos 

agora passar as alternativas midiáticas locais que os estudos da comunicação produziram e 

identificaram em grupos sociais marginalizados e periféricos da modernidade, com vistas a 

superar o projeto moderno de exclusão infocomunicacional, para assim expressar, através de 

seus próprios meios, sua voz, rompendo a cultura do silêncio. 

 

2.4. O popular, as massas e as classes na Esfera Pública do Sul Global 

 

 A complexidade do universo simbólico de comunidades não-modernas exigiu um 

esforço de interação social em diferentes níveis com objetivos fins de promover uma adaptação 

e assimilação destes sujeitos. Ocorre, claro, que tamanha interação não ocorreu de forma 

progressiva e contínua, em inúmeras situações, refém da conjuntura histórica. Entretanto, 
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reconhece-se que apesar das inconstâncias, a sociedade civil nunca abandonou por completo o 

intuito de se organizar e mobilizar, mesmo em períodos adversos e pouco convidativos. 

 No campo da comunicação midiática, as classes não-dominantes organizadas em 

movimentos sociais, percebiam a importância de produzir seu próprio conhecimento e falar pela 

sua própria voz. A estratégia era simples: burlar a agenda-setting da mídia industrial em 

naturalizar a condição de dominação ou criminalizar a existência organizada de grupos que 

objetivavam superar a condição de opressão à que estavam submetidos pela classe dominante. 

 Historicamente os povos oprimidos e dominados tiveram suas vozes silenciadas fruto 

das relações estruturais entre dominados e dominadores (FREIRE, 2011). A esta condição de 

ausência de diálogo, Paulo Freire discorreu sobre a cultura do silêncio, o modus operandi 

resultante da colonização e da dependência econômica imposto pela metrópole para o assim 

chamado terceiro mundo. “O tipo predominante de dominação econômica determinou uma 

cultura de dominação que, uma vez internalizada, condicionava o comportamento submisso” 

(FREIRE apud LIMA, 1981, p. 87). 

 Freire identificava na contemporaneidade um marco de referência estrutural desta 

construção cultural: a dependência econômica na relação hierárquica entre metrópole-periferia. 

“A sociedade dependente é por definição uma sociedade silenciosa. Sua voz não é autêntica, 

mas apenas um eco da voz da metrópole – em todos os aspectos, a metrópole fala, a sociedade 

dependente ouve” (FREIRE, 2011, p. 37). 

 O conceito de cultura do silêncio é importado por Freire a partir de um sermão do Padre 

Antônio Vieira sobre a enfermidade que o Brasil, no século XVI, apresentava, comparando-o à 

uma criança incapaz de falar. Freire sofistica a analogia de Vieira e discorre sobre a herança 

colonial portuguesa para os oprimidos destes territórios, imposto à um mutismo “característico 

de sociedades a que se negam a comunicação e o diálogo e, em seu lugar, se lhes oferecem 

comunicados” (LIMA, 1981, p. 86). 

 A inexperiência democrática e a inexistência de um povo no Brasil condicionaram no 

inconsciente coletivo a ausência de um sentido de comunidade e de participação na esfera 

pública, agindo como barreiras no desenvolvimento de um estado moderno, refém do 

patrimonialismo e do autoritarismo das elites, oligopolizando, em consequência, os meios de 

produção, da qual, restou ao povo difuso se adaptar à esta estrutura de dominação daquela 

época, ou seja, a concentração da propriedade da terra. 

 Apesar da crítica de Freire centrar-se na esfera da educação, à qual o diálogo e a 

comunicação cumprem papel de destaque, vimos nos capítulos prévios que as políticas de 

silenciamento não se restringem somente ao campo pedagógico, como refletem, também, as 
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marcas da exclusão nos espaços infocomunicacionais: a taxa de analfabetismo em populações 

negras, rurais e indígenas; a ausência de representatividade de grupos identitários e classistas 

nas produções simbólicas midiáticas; e a propriedade dos meios de produção simbólico 

massivos de concessão pública ainda concentrados nas mãos de oligarquias políticas e facções 

religiosas. 

 Introduzir concretamente o conceito abstrato do que representa povo/massa/classes 

sociais à participação efetiva nas decisões realizadas no entorno da esfera pública da 

modernidade é sempre alvo de polêmicas e discussões desde a germinação dos estados-nação 

modernos e nas ex-colônias. Em análise sobre esses conceitos em círculos conservadores e 

liberais, Martin-Barbero afirma que “a racionalidade que inaugura o pensamento ilustrado se 

condensa inteira nesse circuito e na contradição que encobre: está contra a tirania em nome da 

vontade popular, mas está contra o povo em nome da razão” (2009, p. 34). 

 Ainda de acordo com Martin-Barbero (2009), ao seguir as trilhas do popular na 

comunicação e na cultura, durante o momento de constituição do povo em conceito, o autor 

aponta a negação de uma identidade reflexa, em que este se constitui pelo que lhe falta, 

provocando uma legitimação das diferenças sociais ao naturalizar o poder da burguesia ao 

mesmo tempo que esta articula sua exclusão da cultura. Esse momento germinal de constituição 

do popular não ocorre sem reação. Três grupos em particular operacionam mediações sobre o 

outro polo da sociedade moderna. São eles: os românticos, os comunistas/anarquistas e os 

conservadores. 

 Os românticos, em reação á instrumentalidade da modernidade, “descobrem” os valores 

telúricos do povo e promovem uma idealização da imagem popular a partir de três vias: a) a de 

uma coletividade unida que ganha força, junto ao herói que se levanta e combate o mal; b) a 

exaltação do nacionalismo em busca de uma alma pura que residia no conjunto popular; c) 

reação política contra o racionalismo e a burguesia, a partir de uma idealização do passado e 

revalorização do primitivo e irracional. 

 Ao longo do século XIX a ideia de povo sofre uma dissolução completa: pela esquerda, 

no conceito de classe social, e pela direita, no de massa. A transformação do conceito de povo 

no de classe é operacionado por marxistas e anarquistas, com objetivos distintos orientados a 

partir de uma visão de politização. “Os anarquistas conservarão o conceito de povo porque algo 

se enuncia nele que não cabe ou não se esgota no de classe oprimida, e os marxistas rechaçam 

seu uso teórico por ambíguo e mistificador, substituindo-o pelo de proletariado” (MARTIN-

BARBERO, 2009, p. 42). 
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 De um modo geral, os anarquistas viam o popular como uma massa de deserdados, 

compostos de virtudes naturais em seu instinto de justiça e fé na revolução como único modo 

de conquistar sua dignidade. O povo tinha em sua gênese uma memória coletiva de lutas em 

relação a opressão, em valorizar a transformação social, conectados à cultura popular, 

instrumentalizada como espaço de conflito e possibilidades de transformar em meios de 

liberação de expressões e práticas culturais. Por outro lado, os marxistas não reconheciam o 

conceito de povo antes do surgimento do capitalismo. Ele surge com a aparição da grande 

indústria, que divide a sociedade em classes, burguesia e proletariado, os primeiros sendo donos 

dos meios de produção, e os segundos detentores de sua força de trabalho para vender. Em 

ambos – o povo para os anarquistas, e o proletariado para os marxistas – eram detentores de 

uma força revolucionária com o objetivo de superar a opressão do capitalismo e constituir uma 

sociedade igualitária, sem divisões sociais. 

 Por fim, os conservadores, que em maior ou menor grau, articulam um trânsito hostil 

para o conjunto popular, que vai do medo ao pessimismo, mas sempre conservando seu 

desprezo. A sociologia, a psicologia e a metafisica analisaram esse novo conjunto de multidões 

que a sociedade moderna trazia sob o conceito de massas. Martin-Barbero (2009) observa que 

a leitura de Tocqueville sobre o popular “projeta a imagem de uma massa ignorante, sem 

moderação, que sacrifica permanentemente a liberdade em altares da igualdade e subordina 

qualquer coisa ao bem-estar” (p. 54). De um modo geral, um perigo para a ordem social 

burguesa. Em Le Bon, psicanalista francês, há o temor do retorno ao passado obscurantista que 

elas representam; e para Ortega y Gasset, as massas são somente uma reprodução dos bárbaros 

atuando em nome de ideologias autoritárias. 

 É desnecessário informar que os conservadores foram mais bem-sucedidos em impedir 

a efetiva participação das massas na esfera pública, restringido sua participação para momentos 

específicos de legitimação do poder da classe dominante. O que não significa, ao mesmo tempo, 

afirmar que essa massa difusa não fosse capaz de organizar-se e mobilizar-se em prol de atender 

certos interesses particulares de sua condição de classe e, de maneira limitada e restrita, produzir 

sua própria mídia, romper a cultura do silêncio a ela imposta. A partir dos anos 60 do século 

XX, com a intensificação das pesquisas-denúncia sobre o caráter imperialista dos meios de 

comunicação de massa na América Latina, movimentos sociais e coletivos anarquistas 

passaram a produzir sua própria informação como reação contra-hegemônica no campo da 

comunicação e do jornalismo. 

 A este tipo de comunicação, mais localizado, sem controle governamental ou 

empresarial direto, é resultado da dinâmica dos movimentos populares, de acordo com suas 
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necessidades, com uma característica essencial: a questão participativa voltada para a mudança 

social (PERUZZO, 1998). “Alguns autores têm chamado a comunicação popular de alternativa 

– além de muitos outros adjetivos que lhe são atribuídos, como comunitária, participativa, 

dialógica, horizontal, usados geralmente como sinônimos” (p. 120). De qualquer modo, a 

comunicação popular possui um conjunto de traços comuns relacionados aos movimentos 

sociais. Por conta desta afinidade entre comunicação popular e movimento social, é importante 

antes definir o que seria um movimento social: 

 

Um movimento social é sempre expressão de uma ação coletiva e decorre de 

uma luta sociopolítica, econômica ou cultural. Usualmente ele tem os 

seguintes elementos constituintes: demandas que configuram sua identidade; 

adversários e aliados; bases, alianças e assessorias – que se organizam em 

articuladores e articulações e formam redes de mobilização; práticas 

comunicativas diversas que vão da oralidade direta aos modernos recursos 

tecnológicos; projetos ou visões de mundo que dão suporte a suas demandas; 

e culturas próprias nas formas como sustentam e encaminham suas 

reivindicações (GOHN, 2010, p. 14). 

 

 Assim, Peruzzo (1998) identifica na comunicação popular uma expressão do contexto 

de luta desenvolvida no bojo da educação popular libertadora, contra a degradação das 

condições de vida existente; possui conteúdo crítico-emancipador, na luta por uma sociedade 

mais justa; vinculadas aos interesses das classes subalternas da população, transmitindo 

informações das bases, apresentando a participação como princípio elementar e aspiração geral; 

seu antagonismo às classes dominantes, com o povo protagonista ao compartilhar seus códigos; 

e um instrumento na luta de classes, oposta ao modelo massivo e alienante da mídia dominante. 

 Em tempos pré-internet, a produção, registro e difusão do conhecimento, como parte de 

ações comunicativas contra-hegemônicas, esbarravam em restrições econômicas e políticas 

para fazer circular livremente no espaço-tempo o material elaborado. Atrelado ainda a uma 

metodologia problematizadora, o conteúdo tornava-se pouco atrativo fora da bolha organizada, 

sofisticando o conceito de agitação e propaganda aos interesses e pautas de luta das 

organizações coletivas. A conscientização ainda é a palavra-chave que orienta a produção 

simbólica contra-hegemônica, como aspecto de diferenciação do modelo industrial de 

comunicação, criticado como alienador.  

 Sem abdicar da luta de classes como instrumento metodológico, Peruzzo (1998) 

identificou uma amenização da comunicação popular durante os anos 90, talvez por perceberem 

que o antagonismo com a mídia massiva era infrutífero, pois tanto a comunicação popular, 
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como a mídia massiva tem características distintas, e contribuem ao conjunto da sociedade. De 

tal modo, Peruzzo (1998) conclui que ambas são complementares e não excludente. 

 

Quando quer, [a comunicação massiva] divulga campanhas e programas 

educativos e outros de elevado interesse público. Por outro lado, ao informar, 

instantaneamente, sobre fatos que ocorrem em qualquer parte do mundo, 

também propicia entretenimento, preenchendo, assim, necessidades que os 

meios populares não se propõe e nem conseguem satisfazer (PERUZZO, 

1998, p. 131). 

  

 Com a consolidação e popularização da internet, especialmente com as redes sociais, 

reconfiguram-se e atualizam-se práticas e teorias de ações comunicativas, fissurando modelos 

de negócios seculares. Abre-se a brecha de oportunidade para que indivíduos fora da esfera de 

influência política-econômica da classe dominante e setores organizados e marginalizados pela 

esfera pública moderna possam comunicar com sua própria voz para um conjunto incalculável 

de audiência, espalhado na rede por interesses difusos e organizados. 

 Em que pese as deficiências estruturais decorrentes da exclusão infocomunicacional, 

pode-se afirmar que a cultura do silêncio e da submissão atualmente encontra-se em risco de 

operacionalidade, pelo menos nos espaços de produção simbólica na web. Dizer isto não 

significa afirmar ao mesmo tempo que as políticas de silenciamento tenham sido revogadas ou 

postas de lado. A dominação da classe dominante depende desta classificação hierárquica entre 

pessoas para manter sua dominação. Parafraseando um ditado popular da geopolítica, o poder 

simbólico é a luta de classes por outros meios. Porém, seria errôneo não reconhecer a 

apropriação da web, especialmente das redes sociais, por parte dos setores contrahegemônicos 

da sociedade moderna ocorrem a passos largos. 

 O objetivo deste capítulo não foi o de categorizar em positivo ou negativo esse trânsito 

simbólico da globalização, a midiatização, na esfera de influência de comunidades locais. O 

que se propôs foi expor a complexa arquitetura simbólica que permeia territórios, grupos sociais 

e indivíduos marcados por políticas de exclusões simbólicas em um conjunto social, que apesar 

da tentação totalitária de uniformização e homogeneização da globalização neoliberal, 

apresenta-se cada vez mais hibridizada em suas identidades, culturas, costumes e vivências. 

Desta forma, pavimenta-se as discussões dos resultados quantitativos e qualitativos da coleta 

de dados operacionada a partir da midiatização contemporânea no semiárido paraibano. 
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3. CULTURA DIGITAL NO SEMIÁRIDO PARAIBANO 

 

3.1. Metodologia para a coleta de dados 

 

De acordo com França (2016), a problemática da pesquisa é fundamental para orientar 

o Método Cientifico que irá desenhar o mapa de como planejar as etapas que levarão à 

confirmação ou não das hipóteses estipuladas. Por Método, devemos entender como o processo 

cientifico que “compreende os procedimentos e instrumentos que regem as pesquisas para 

produzir conhecimento novo sobre aspectos e problemas da realidade” (p. 165). Em que pese 

as críticas contemporâneas que se aplica à esta prática moderna (SANTOS, 2009; MORIN, 

2010), ainda são suas características de autocrítica, rigor teórico e confirmação entre os pares 

que viabiliza e legitima a produção científica. De tal modo, não devemos confundi-la com a 

metodologia. Esta, por sua vez, apresenta um conjunto de ferramentas e elementos que auxiliam 

o pesquisador na consecução de seus objetivos.  

A definição dos procedimentos metodológicos acerca da dimensão comunicacional que 

o objeto de pesquisa engendra está conectado ao conceito relacional da comunicação. Que seja: 

“a comunicação é um processo de globalidade, em que sujeitos interlocutores, inseridos em 

uma dada situação, e através da linguagem, produzem e estabelecem sentidos, conformando 

uma relação e posicionando-se dentro dela” (FRANÇA, 2016, p.158). Esta formulação está 

fundamentada em pressupostos que irão lhe permitir uma densidade analítica na compreensão 

das práticas comunicativas, entre elas: a comunicação como ação; a comunicação enquanto 

promotor de experiência; a comunicação como interação de reflexividade; e a linguagem como 

mediação. Para França (2016), 

 

Esses quatro pressupostos nos quais se assentam nossa concepção de 

comunicação (comunicação é ação, é vivenciada como experiência, supõe 

interação e é mediada pela linguagem) não respondem sozinhos pela 

construção do problema, mas funcionam exatamente como pressupostos: o 

conhecimento prévio que orienta nosso olhar para o objeto que pretendemos 

analisar, ao problema de pesquisa que queremos construir (p. 164). 

 

A preocupação principal de França (2016) está em como abordar o objeto de pesquisa 

para que ele responda às indagações que suscita. Para tanto, três abordagens são apresentadas: 

a) empirista; b) fenomenológica; c) pragmatista. A primeira abordagem está relacionada com a 

leitura descritiva do objeto; a segunda, com o impacto que esta causa subjetivamente no sujeito 

e como é percebida por este; e por último, a abordagem preferencial que irá ratificar a pesquisa 
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aqui apresentada, a pragmatista, que impõe a ação dos homens que movimenta o mundo, aciona 

o pensamento e retorna para o mundo. O que isso quer dizer? A abordagem pragmatista 

diferencia-se da abordagem empirista ao discutir o objeto não como algo acabado e descritivo, 

pois trata-se da intervenção do indivíduo na realidade; e distancia-se da fenomenologia ao 

considerar os sujeitos como agentes em que ao mesmo tempo que são impactados pela 

experiência-mundo, promovem ações que podem impactar o sistema-mundo. A etapa 

metodológica orientará a dimensão comunicacional do sujeito da pesquisa com a teoria. Ao 

optar por uma abordagem pragmatista (FRANÇA, 2016), consideramos a comunicação em seu 

aspecto relacional, ou seja, mediado através da linguagem, inserido em uma determinada 

localidade, consolidando sentidos, com características de produzir ação, ser uma válvula de 

experiência e interação. A abordagem pragmatista apresenta três características: a) o 

antifundacionismo; b) o consequencialismo; c) o contextualismo. 

O antifundacionismo “refere-se a uma postura de recusar verdades ou teorias definitivas, 

que antecedem e explicam a prática humana” (FRANÇA, 2016, p. 170); o consequencialismo 

indaga o que o ato provoca e o que ele possibilita; e o contextualismo acentua a visão de que 

objetos, práticas e produtos não existem isoladamente, mas sim no quadro das relações 

humanas. 

A pesquisa aqui desenvolvida se baseará em um estudo de caso exploratório para 

analisar se o paradigma da convivência com o semiárido impacta o comportamento 

comunicativo e midiático das juventudes rurais paraibanas no ciberespaço, além dos efeitos nas 

práticas sociais. De acordo com Bonin (2016) 

 

(...) A pesquisa exploratória é assumida como uma prática metodológica 

fundamental. É realizada através de aproximações empíricas ao fenômeno 

investigado, com o intuito de perceber seus contornos, nuances, 

singularidades. Os movimentos concretos de pesquisa exploratória necessitam 

de construção laboriosa em termos de seus objetivos, desenho, estratégias e 

táticas de implementação. (p. 222) 

 

Bonin (2016) também ressalta a importância da problemática teórica estar vinculada 

com o universo empírico investigado, ou seja, “a necessidade da investigação pautar-se pela 

constituição de problemáticas que incluam construções teóricas realizadas em estreita 

vinculação com o mundo da empiria que nos interessa investigar” (p. 221). Para tanto, a 

pesquisa teórica apresentou como eixo central uma leitura crítica sobre o fenômeno da 

globalização e o impacto nos países do Sul Global, assim como o desenvolvimento de uma 

identidade de projeto consolidada com a transição paradigmática em direção ao modelo de 
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Convivência com o Semiárido, as propostas alternativas de resistência que engendra, as 

epistemologias populares, com o fortalecimento identitário e territorial de caráter comunitário. 

O segundo capítulo dedicou-se em refletir sobre dois efeitos patentes da globalização no Sul 

Global no campo da comunicação: a) a midiatização do viver; b) a exclusão 

infocomunicacional.  

As potencialidades participativas dos sujeitos na produção de conteúdo e discursos deve 

ser abordada por investigações dentro e fora do espectro midiático. Com estas considerações 

metodológicas, a pesquisa se orienta com uma perspectiva que fortaleça as bases 

epistemológicas da pesquisa em comunicação, indique a dimensão comunicacional do objeto e 

compreenda, pois, que: 

 

Esta produção comunicativa dos sujeitos, que se realiza no âmbito da 

comunicação digital, precisa ser complexamente pensada. Em suas 

concretizações, as mídias digitais apresentam desenhos diferenciados de 

possibilidades participativas, sendo necessário levar em conta. Elas são 

constituídas por lógicas e recursos distintos, materializados nas ferramentas 

digitais concretas, no desenho de funcionalidades, nos usos realizados por 

agentes e espaços institucionais, nos conteúdos propostos. A não 

problematização desses elementos leva ao risco de dissolver o papel 

configurador desses âmbitos nas apropriações que investigamos (BONIN, 

2016, p. 218). 

 

As transformações midiáticas impactaram profundamente o campo comunicacional, 

implodindo desde modelos de negócios a paradigmas teóricos. Não somente o emissor, como 

principalmente o receptor, reconfigurou sua presença nesta nova conjuntura em rede da 

sociedade. “A pesquisa empírica é desafiada a entender como opera a midiatização nas mais 

diversas instâncias, as particulares configurações que assumem os processos de apropriação 

midiática nesse contexto e as transformações socioculturais provocadas por este fenômeno” 

(BONIN, 2016, p. 215). 

A aplicação metodológica realizou-se a partir de uma coleta mezzo quantitativa e mezzo 

qualitativa, estabelecendo alguns recortes. 

A abordagem quantitativa tinha por objetivo mapear a ecologia midiática no semiárido 

paraibano, perpassando três etapas. Na primeira, comprovar a midiatização contemporânea do 

semiárido verificado in loco, ou seja, a inserção e penetração da internet e dos dispositivos 

móveis como uma realidade concreta do novo rural. Para tanto, recorremos a base de dados do 

IBGE e do TIC Domicílios que registram em números estatísticos a presença de um rural em 

crescente conexão online. A segunda etapa, dimensionar, a partir das ações comunicativas de 

redes, associações e instituições de caráter rural, o fomento em estimular produções midiáticas 
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de caráter popular e comunitário, a partir da valorização do paradigma da convivência com o 

semiárido. E por fim, na terceira etapa, sistematizamos o debate iniciado pela sociedade civil 

na proposição e elaboração de políticas públicas realizadas em fóruns e encontros nacionais, 

estaduais e locais de interesse às juventudes rurais no campo cultural e comunicacional, 

apresentando como pilar desta tese o direito à comunicação pelos excluídos históricos do 

sistema submetidos a cultura do silêncio e que atualmente continuam a luta em tentar romper 

as amarras ideológicas do poder simbólico. 

A partir da abordagem qualitativa, primeiro tivemos que definir a categoria “juventude 

rural” como objeto de pesquisa, e o semiárido rural como locus. Decidiu-se, assim, recorrer a 

organizações não-governamentais (ONG’s) e órgãos de assessoramento às dinâmicas 

territoriais com sede em Campina Grande-PB para viabilizar o acesso às famílias de pequenos 

agricultores espalhados nas regiões do agreste, cariri e Seridó paraibano. Assim, houve consulta 

à três instituições – CENTRAC11, PATAC12 e AS-PTA13 – com o intuito de dialogar com as 

dinâmicas territoriais a qual prestam assessorias. Dinâmicas territoriais são os grupos de 

pequenos agricultores da sociedade civil que compõe a rede da ASA na execução das políticas 

públicas voltadas à agroecologia e construção de tecnologias sociais. As consultas tinham por 

objetivo criar pontes que viabilizassem a participação de voluntários para a pesquisa. 

Significa dizer que a consulta a ONG CENTRAC, que se destaca pela formação política 

de jovens urbanos e rurais14, viabilizou o contato com jovens que compõe o FOLIA – Fórum 

de Lideranças do Agreste – uma articulação que reúne trabalhadores rurais de 10 cidades do 

agreste paraibano (Salgado de São Félix, Itatuba, Mogeiro, Riachão do Bacamarte Fagundes, 

Campina Grande, Itabaiana, Natuba, Umbuzeiro, Ingá, Aroeiras e Gado Bravo); a consulta ao 

PATAC, responsável por prestar assessoria técnica e sócio organizativa à trabalhadores rurais, 

atua com o GT de Juventude em suas bases com a dinâmica territorial do Coletivo Regional do 

Cariri, Seridó e Curimataú (COLETIVO)15, articulação de associações comunitárias e 

sindicatos rurais, com o objetivo de analisar, elaborar e propor políticas públicas sobre recursos 

hídricos, criação animal e sementes, plantas e frutas. O Coletivo atua em 12 municípios 

(Soledade, Olivedos, Juazeirinho, Pocinhos, Pedra Lavrada, Cubati, São Vicente do Seridó, 

                                                           
11 Centro de Ação Cultural (CENTRAC): http://centrac.org.br 
12 Programa de Aplicação de Tecnologia Apropriada às Comunidades (PATAC): 

http://patacparaiba.blogspot.com 
13 Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA): http://aspta.org.br/ 
14 Juventude e participação política: http://centrac.org.br/programas/juventude-e-participacao-politica/ 
15 Coletivo Regional do Cariri, Seridó e Curimataú: http://patacparaiba.blogspot.com/p/coletivo-regional-de-

educacao.html 
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Gurjão, Tenório, Boa Vista, Santo André e São João do Cariri). Por questões de agenda e 

delimitação de prazos, apesar de ter havido um diálogo, não foi possível efetivar a participação 

do Polo da Borborema, dinâmica territorial assessorada pela AS-PTA. 

De modo autônomo, o coletivo CASACO16 é tanto uma associação quanto uma 

dinâmica territorial. Esta rede de atuação agroecológica, orientada pelas diretrizes que 

fundamentam a agricultura familiar na região do Cariri Oriental, tem sede na cidade de 

Boqueirão e atua em mais 8 localidades do semiárido paraibano: Alcantil, Barra de Santana, 

Barra de São Miguel, Cabaceiras, Caraúbas, Caturité, Congo, Riacho de Santo Antônio, São 

Domingos do Cariri e Santa Cecília. Constituída oficialmente em 2008, o Coletivo ASA Cariri 

Oriental – CASACO – desenvolve programas, projetos e ações voltados à estruturação das 

propriedades dos agricultores para dinamização dos processos de transição agroecológica junto 

ao grupo de agricultores e agricultoras experimentadoras, assim como o avanço na organização 

da produção, beneficiamento e comercialização através da tenda agroecológica do cariri criada 

no ano de 2012. 

É importante ressaltar que o objetivo da pesquisa não é o de avaliar as políticas 

comunicacionais/midiáticas das ONG’s, associações e dinâmicas territoriais na formação destes 

jovens rurais.  A opção em recortar a juventude rural organizada em associações e movimentos 

sociais dar-se por observar como esta geração, imersos em uma nova lógica paradigmática, 

mobilizada em torno de objetivos, metas e missões coletivas, ao introduzir e popularizar no seio 

familiar as TICs móveis, pensa e se apropria da comunicação, em especial sua relação com a 

web. 

Para tanto, na abordagem qualitativa da pesquisa, foram definidas duas etapas 

metodológicas. Assim que ficou definido o corpo voluntário de jovens, houve um contato inicial 

por meio do app WhatsApp, ferramenta importante para tentar agrupar um conjunto distinto de 

sujeitos separados territorialmente, distribuídos em oito cidades de três regiões distintas: região 

do agreste, nas cidades de Mogeiro e Riachão do Bacamarte; a região do Cariri, nas cidades de 

Boqueirão e Caraúbas; e a região do Seridó, nas cidades de Juazeirinho, Pedra Lavrada, São 

Vicente do Seridó e Soledade. 

Na primeira etapa, essas pessoas receberam via WhatsApp um link para preenchimento 

de um formulário padronizado17 que tinha o intuito de traçar um perfil sociodemográfico dos 

                                                           
16 CASACO: http://associacaocasaco.wixsite.com/casaco 
17 Juventudes Rurais e Midiatizações: https://goo.gl/forms/dZ0nivvQjvo73QqJ2 
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voluntários, revelar seus hábitos midiáticos e mapear suas digitais nas mídias sociais18. 

Houveram 18 participantes voluntários, sendo que 3 preencheram o formulário de modo 

manual, entregue posteriormente em mãos. 

A segunda etapa mereceu um planejamento um pouco mais metódico. Este momento 

iria ser dedicado a encontros coletivos e visitas às comunidades. Para tanto, seria necessário 

articular novamente o interesse em continuar na segunda etapa e planejar com esse conjunto de 

atores um calendário de disponibilidade, formando assim grupos focais. Os encontros foram 

gravados em áudio, com duração em média de 1 hora cada grupo focal.  

Durante o mês de dezembro, traçamos a seguinte rota: no dia 07 de dezembro, realizou-

se no turno da manhã entrevista com o grupo focal de Soledade (região do Cariri), e a tarde, 

entrevista e visita à comunidade do grupo focal de Pedra Lavrada (região do Seridó); no dia 12 

de dezembro, ficou definido encontro à tarde com entrevista coletiva e visita à comunidade em 

Mogeiro (região do agreste); no dia 15 de dezembro, em Boqueirão (região do Cariri), pela 

manhã, entrevista coletiva e visita a comunidade; e por fim, no dia 16, no quilombo do Grilo, 

na cidade de Riachão do Bacamarte (região do Agreste), a última entrevista coletiva e visita a 

comunidade. Nesta etapa final, participaram voluntariamente 12 pessoas. 

Nas páginas a seguir, iremos nos deter sobre os resultados coletados e analisados ao 

longo da pesquisa empírica. 

 

3.2. A Digitalização do Rural 

 

Desde 2008, quando a terceira edição da TIC Domicílios (CGI.BR, 2009) divulgou pela 

primeira vez dados sobre a inserção digital nos territórios rurais (4% de domicílios 

conectados)19, é possível observar uma evolução gradual da posse de dispositivos móveis 

conectados à internet no mundo rural. Ainda que as condições que impedem a sua 

universalização continuem operando: renda, classe social e escolaridade são fatores diferenciais 

para entender a, ainda, patente desigualdade entre o urbano e o rural na posse e no uso das 

TIC’s. Hoje, dez anos depois, apesar do rural representar 34% de domicílios conectados à 

internet (ver Gráfico 1), que, apesar de representar um avanço médio anual de 3,7%, pode-se 

considerar que “está cada vez mais frequente o acesso à internet por meio de telefone celular, 

especialmente entre as camadas mais vulnerais da população, com menor escolaridade e renda 

                                                           
18 Ver Apêndices: Formulário Sóciodemográfico: Perfil social do jovem rural (15 a 29 anos) do semiárido; 

Formulário Midiático: Hábitos do uso de mídias; Mapeamento/ Cartografia 
19 As porcentagens referem-se neste capítulo ao número de domicílios base da pesquisa 
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familiar, entre aqueles com idade mais avançada e residentes nas áreas rurais do país” (CGI.BR, 

2009, p. 128). 

 

Gráfico 1: Domicílios com Acesso à Internet, por área (2008-2017). 

Fonte: CGI.BR. TIC Domicílios 2017, 2018. 

 

Interessante destacar a presença dos telefones celulares, ainda bem concentrado em 

estratos elitizados da sociedade: 

 

O uso do telefone celular também está diretamente relacionado a fatores 

socioeconômicos. O seu uso apresenta maior concentração em áreas urbanas 

(70%), nas Regiões Sudeste (70%), Sul (69%) e Centro-Oeste (79%), entre 

pessoas de nível superior (92%) e com renda entre cinco e dez salários 

mínimos (88%), e com dez salários ou mais (92%). (CGI, 2009, p. 114). 

 

A pesquisa TIC Domicílios 2008 avaliou três variáveis: posse da TIC, uso da 

TIC/internet e acesso à internet nos últimos três meses para considerar um usuário ativo. Nela, 

podia-se encontras as respostas para as dúvidas do que condiciona a desigualdade material e 

estrutural: falta de habilidade (35%) e ausência de necessidade (33%) como fatores para 

explicar o baixo índice da presença das TICs. Como motivo para a falta de acesso à rede, 50% 

afirmou o custo elevado dos equipamentos (50%) e a indisponibilidade na área (27%), entre 

outros fatores. E em relação ao local de acesso, o rural apresentava os centros públicos de acesso 
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pago, as lan houses, como importante agente de inclusão digital, representando 58% de acesso 

individual no campo, seguido dos domicílios, ainda com 26%. A razão apontada: custo elevado 

e a baixa disponibilidade na área. 

Em sua décima edição abrangido as áreas rurais e urbanas, a TIC Domicílios 2017 

(CGI.BR, 2018) constatou ainda uma desigualdade territorial, mesmo que a proporção de 

usuários de internet no Brasil tenha dobrado, passando de 34% em 2008 para 67% em 2017, 

representando 120,7 milhões de brasileiros com dez anos ou mais. A proporção de usuários de 

internet ainda é inferior em áreas rurais (44%), com o uso exclusivo do acesso à internet no 

campo ocorrendo por telefone celular na taxa de 72% e a atividade de postar conteúdo de autoria 

própria na internet, como vídeos, textos, fotos e músicas foi mais realizada por aqueles que 

residem em áreas urbanas (28%) em comparação com residentes em áreas rurais (15%). 

 

Desde 2008, o número de domicílios com acesso à Internet, bem como o de 

usuários de Internet, vem crescendo significativamente, sem que haja redução 

de diferenças regionais e socioeconômicas no acesso e uso das TIC. (...). Nos 

domicílios de classes mais altas e localizados em regiões do país com melhor 

infraestrutura, o acesso à Internet se dá, em geral, por meio de banda larga fixa 

de alta velocidade, enquanto em domicílios mais pobres, nos localizados em 

áreas rurais e das regiões Norte e Nordeste, o acesso à Internet ocorre em 

maior proporção por meio de conexões com menor velocidade ou por conexão 

móvel (CGI.BR, 2018, p. 142). 

 

Outro importante registro estatístico sobre a midiatização do campo e usabilidade do 

digital está nos indicadores que Pesquisa Brasileira de Mídia (SECOM, 2016) compilou para 

observar os hábitos do brasileiro e suas relações com as diferentes mídias. “O registro mais 

significativo é o rápido avanço da internet percebido nos últimos anos. A rede mundial de 

computadores se cristaliza como segunda opção dos brasileiros na hora de se informarem” 

(SECOM, 2016, p. 08). 

Embora a PBM 2016 tenha optado por combinações e variações demográficas e 

comportamentais, a partir de índices de uso, confiabilidade e hábito, o registro sobre o alcance 

do digital no mundo rural ficou excluída da metodologia territorial, apenas tendo com índice a 

ocupação profissional do agricultor. 

Nela, podemos extrair os seguintes dados: os agricultores representaram 10% da base 

entrevistada em um universo de 15.050 pessoas que ao responder sobre a frequência do uso da 

internet, 70% informaram não costumar acessar a web em nenhum dia da semana, ao passo que 

20% acessam diariamente. Esse índice negativo de baixa usabilidade é verificado também no 

consumo de jornais e revistas: nada menos que, respectivamente, 84% e 87% afirmaram não 
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ter o hábito de ler esse tipo de mídia em nenhum dia da semana. Entretanto, a cultura oral e 

audiovisual continua forte no mundo rural. Os programas radiofônicos e televisivos apresentam 

uma frequência de uso diário bem elevado: 77% assistem todos os dias programas televisivos, 

enquanto que 36% de tem o hábito diário de ouvir rádio (ver Tabela 2). 

 

Tabela 2: Frequência de Uso das Mídias. Ocupação: Agricultor 

 TELEVISÃO RÁDIO INTERNET JORNAL REVISTA 

Diariamente 77% 36% 20% 3% 1% 

Nunca 2% 30% 70% 84% 87% 

1 dia por semana 2% 7% 2% 6% 6% 

2 dias por semana 4% 8% 3% 4% 3% 

3 dias por semana 6% 7% 3% 2% 1% 

4 dias por semana 3% 3% 1% 0% 1% 

5 dias por semana 4% 5% 1% 0% 0% 

6 dias por semana 2% 2% 0% 0% 0% 

Não Sabe/ Não 

Respondeu 

0% 1% 0% 0% 0% 

Fonte: SECOM. Pesquisa Brasileira de Mídia, 2016 

 

Os resultados da PBM 2016 a partir da ocupação profissional coadunam com as 

características da exclusão infocomunicacional, prevalecendo a cultura oral e audiovisual, 

características essa que explicam também a crescente expansão da internet, especialmente os 

dispositivos móveis de comunicação com suas acessibilidades multimodal. 

Por fim, a segunda edição da PNAD Contínua TIC 2017 (IBGE, 2018) trouxe outro 

conjunto de elementos para compreender a midiatização contemporânea nos territórios rurais. 

Na zona rural, aumentou sensivelmente o número de domicílios sem televisão de 2016 (7,1%) 

para 2017 (7,7%). Ao mesmo tempo, houve um aumento significativo da área rural com sinal 

digital, de 45,0% para 53,5%. 

Em relação a usabilidade da internet, registra-se um crescimento continuo de domicílios 

na zona rural conectados à rede. Em um período de um ano, o PNAD Contínua registrou em 

2016 uma média de 33,6% de domicílios conectados, ao passo que em 2017, o número atingiu 

o percentual de 41%. Os três principais motivos registrados para o motivo de não haver internet 
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nos domicílios rurais, estão: a falta de interesse: 25,4%; nenhum morador sabe usar, 24,6%; e 

serviço indisponível no local, com 21,3%. 

 

Tabela 3: Domicílios em que havia utilização da internet (%) 

 

 

Fonte: IBGE. PNAD Contínua, 2017. 

 

“O crescimento da utilização da Internet nos domicílios da área rural foi mais acentuado 

que nos da área urbana, contribuindo para reduzir a grande diferença entre os resultados destas 

duas áreas” (IBGE, 2018, p. 05). A PNAD Contínua trouxe outros dados sobre o rural que não 

foram explorados na TIC Domicílios, como a medição por região, do acesso à rede, de acordo 

com a área urbana ou rural, em que se registra na zona rural do Nordeste 35,8% de domicílios 

conectados à internet (ver Tabela 3); na população com 10 anos ou mais, o percentual de quem 

utiliza a internet na zona rural aumentou de 32,6% em 2016, para 39,0% em 2017; o que reflete 

também na divisão sexual: as mulheres (41,9%) usam mais a internet que os homens na zona 

rural (36,3%); e, por fim, a ocupação profissional ainda é um diferencial relevante no uso da 

tecnologia, como um facilitador para o trabalho. O que pode explicar ainda a ponte que separa 

o mundo rural do urbano na posse das TICs e na usabilidade da web. 

 

O confronto entre os resultados das áreas urbana e rural mostrou diferenças 

importantes. No País, em 2017, o percentual de pessoas cujo motivo foi o de 

não saber usar a Internet da área urbana (38,5%) ficou praticamente igual ao 

da rural (38,6%). Entretanto, o percentual de pessoas que indicaram falta de 

interesse em acessar a Internet da área urbana (39,7%) apresentou diferença 

acentuada em relação ao da área rural (29,3%). O serviço de acesso à Internet 

não estava disponível nos locais que costumavam frequentar foi o motivo 

indicado por 12,9% das pessoas que não utilizaram esta rede na área rural, em 

marcante contraste com o reduzido resultado da área urbana (1,7%). (IBGE, 

2018, p. 10) 

 

 RURAL URBANO TOTAL 

Norte 27,3%  80,0%  68,4% 

Nordeste 35,8% 73,0% 64,0% 

Sudeste 51,2% 83,1% 81,1% 

Sul 53,1% 80,3% 76,7% 

Centro-Oeste 45,3% 83,2% 79,6% 

Brasil 41,% 80,1% 74,9% 
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Em ambas as pesquisas, PNAD Domicílios e a TIC Domicílios, destacam o 

protagonismo dos dispositivos móveis, em especial os smartphones e celulares como primeira, 

e muitas vezes única opção de acesso à internet no rural. A PNAD Domicílios constatou um 

crescimento expressivo do contingente que dispunha de um aparelho com funcionalidade de 

acesso à internet (55,8%) e a redução da indisponibilidade dos serviços de telefonia (8,2%) 

permitindo aprofundar a penetração dos dispositivos móveis. 

“O acesso à internet por meio de telefone celular vem sendo cada vez mais frequente, 

em especial entre as camadas mais vulneráveis da população, com menor escolaridade e renda 

familiar, e entre aqueles com idade mais avançada e residentes nas áreas rurais do país” 

(CGI.BR, 2018, p.128). Embora a demografia rural represente 1/3 da população urbana, as 

marcas da exclusão fazem-se visíveis no baixo índice de uso e posse de TICs, motivados por 

diversos aspectos que refletem um impacto geral da desigualdade social, justificado por uma 

condição econômica, educativa e de infraestrutura excludente. Dez anos após a primeira 

pesquisa, os números estatísticos de comparação entre o rural e o urbano apresentam um 

desempenho em alta, porém separados por um horizonte. 

 

3.3. Ações Comunicativas no Semiárido: Panorama Geral 

 

O debate sobre a internet nos territórios rurais ganhou contorno mais fortes durante os 

governos Lula e Dilma (2003-2016), quando consolidaram canais de participação nos conselhos 

populares em níveis municipais, estaduais e federais. Este espaço de organização social foi 

aproveitado por setores organizados da sociedade civil para endereçar pautas prioritárias ao 

poder público. Em relatório publicado do I Seminário Nacional de Juventude Rural e Políticas 

Públicas, a sociedade civil do campo desvela uma preocupação das juventudes emergentes em 

se inserir no ciberespaço. Reconhece como um desafio a ser superado para uma integração 

maior das comunidades no mundo globalizado, entre outros aspectos, a consolidação de vias de 

acesso às comunidades isoladas, energia elétrica, internet, saúde, moradia, saneamento, água e 

escolas. 

E para tanto, elaboram e propõem, entre tantas outras propostas, a “extensão do 

Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) para o campo, com a construção e melhoria de 

telecentros em todas as escolas do campo, com monitoria dos jovens da própria comunidade” 

(MENEZES, STROPASOLAS e BARCELLOS, 2014, p. 99). Além de reivindicar rádios 

comunitários para o campo e a construção de equipamentos culturais de caráter audiovisual, 
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como teatros e cinemas no campo como forma de incrementar as ações comunicativas em suas 

localidades. 

Em 2016 ocorreu em Campina Grande-PB o I Encontro de Jovens Rurais do Semiárido, 

com o objetivo de “fortalecer a participação das juventudes e movimentos juvenis do campo, 

no acesso das políticas públicas, voltadas para a região, numa perspectiva do desenvolvimento 

territorial sustentável” (PROCASE, 2016, p. 03). O Encontro canalizou a preocupação desses 

sujeitos em debater, entre outras pautas, o campo da comunicação a partir da usabilidade das 

TICs com os processos sociais identificados nesta nova realidade territorial, com as seguintes 

mesas de discussões: a) Juventudes rurais, diversidade, novas tecnologias e participação – 

realidades e potencialidades; b) Comunicação: participação, mobilização social e as novas 

tecnologias. Neste espaço, mais de 300 jovens participaram de diversificados debates, oriundos 

de todos os estados do Nordeste, para discutir a inserção do jovem rural na sociedade 

contemporânea e em especial, a complexidade da relação entre territórios rurais e tecnologias 

modernas. 

Em relatório final do Encontro de Jovens Rurais do Semiárido, o painel temático sobre 

a comunicação, enfatiza “a importância do acesso a uma comunicação, que conecte e evidencie 

o fazer e os saberes da juventude que estão no campo” (PROCASE, 2016, p. 11) e conclui ao 

afirmar que o principal desafio da juventude continua o mesmo: democratizar o acesso à terra 

e a comunicação. Bem mais preocupada com essas novas transformações no campo, o encontro 

regional reconheceu a baixa inclusão digital e a importância da ferramenta midiática para a 

produção e promoção de sua própria história. 

 

No entanto, a realidade do jovem rural é permeada pela dificuldade no acesso 

às políticas de comunicação (materiais estruturais e não estruturais), que 

impedem a comunicação local, regional e nacional; falta formação para o uso 

das novas tecnologias; uso codificado da gramática e perda da habilidade na 

escrita; falta de apoio para novas formas de comunicação locais inovadoras, 

como cinema rural, e pouco apoio do poder público. (PROCASE, 2016, p. 27) 

 

Entre as propostas de políticas públicas apresentadas ao fim do encontro, o relatório 

sistematizou, referentes ao tema da comunicação e novas tecnologias, tendências que revelam 

a preocupação do jovem rural contemporâneo no desenvolvimento e fortalecimento das 

identidades e ferramenta de inclusão. Entre elas, destacam-se (PROCASE, 2016): a) propiciar 

encontros para a construção de uma política comunicacional estrutural; b) criar recursos para a 

apropriação de softwares livres; c) criar condições para a construção de uma rede de 

comunicação popular; d) produção de material audiovisual com temática rural; e) utilizar as 
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TICs para a criação de mídias livres e ampliar a produção radiofônica; f) mobilização e 

articulação em rede. 

Percebe-se o reconhecimento do ciberespaço nas transformações operadas no rural; a 

articulação como característica de mobilização social e participação cidadã; a consciência de 

consolidar nas obrigações do estado brasileiro a democratização da comunicação e o modelo 

popular, comunitário de comunicação. 

Consciente dos desafios para o desenvolvimento sustentável, a sociedade civil do campo 

ocupou os espaços de participação para dialogar com o poder público soluções para o 

diagnóstico de exclusão infocomunicacional ainda presente, especialmente em grupos sociais 

vulneráveis economicamente. O direito a comunicação tem estimulado pensar a comunicação 

como uma ação estratégica, em preencher os diversos aspectos da desigualdade colonial e da 

dependência econômica. 

Deixando as abordagens institucionais de lado, a ecologia comunicativa do semiárido 

faz-se valer desde a ocupação de mídias populares, que vão desde rádio comunitárias, boletins 

e cordéis, produzida pela própria população e redes de mobilização. Entretanto, limitadas pela 

demora na concessão o alcance das ondas médias ao raio de 1km e a baixa tiragem do material 

impresso do principal meio informativo para os camponeses da região, o boletim O Candeeiro, 

limitado a pouco mais de mil edições por estado no Nordeste, em um universo de 22 milhões 

de habitantes do semiárido, ainda é um desafio produzir material simbólico no campo. 

Em análise sobre as políticas de comunicação da ASA, Brochardt (2013) identificou que 

a rede estabeleceu formas de interação social: tanto com as famílias de agricultores, quanto com 

as instituições e movimentos sociais que congregam suas demandas. Como já explicado no 

capítulo 1, o modelo em rede que a ASA congrega reúne mais de 300 entidades, desde coletivos, 

associações à ONGs e movimentos sociais. Assim, Brochardt percebeu uma comunicação 

dirigida e institucional voltada para o relacionamento com os meios de comunicação midiáticos, 

como também a valorização de ações de comunicação popular. Então, além de produtos 

informativos e institucionais, a ASA estimula o desenvolvimento de produtos pedagógicos, 

como cordéis, cartilhas, cartazes, documentários, desenhos animados, boletins e 

sistematizações de experiências. Além da rede de comunicadores populares da ASA, 

convocados através de edital para atuar em ações de capacitações e informativas nas 

comunidades com o intuito de visibilizar as populações do campo e promover o acesso ao saber. 
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Figura 5: O Candeeiro. Paraíba, nov. 2018. 

 

O boletim o Candeeiro20 (ver Figura 5) é a principal expressão das ações de 

comunicação da ASA. Elaborada em conjunto com comunicadores populares e pela assessoria 

da ASA, é um boletim informativo de 2 páginas, com cada estado produzindo e distribuindo 

em seus territórios a partir da complexa rede que agrega. É um espaço de sistematização de 

experiências com a terra, tendo os pequenos agricultores como protagonistas no relato da sua 

                                                           
20 Acervo ASA Brasil: O Candeeiro: http://asabrasil.org.br/acervo/o-candeeiro 
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vida familiar, promovendo a visibilidade midiática com o semiárido contado por sua própria 

gente. 

O motor da política de comunicação da ASA com e para os agricultores são a 

capacitação e mobilização, pilares fundamentais para o conceito de participação que o 

paradigma da convivência estimula entre os camponeses. Toro (apud BROCHARDT, 2013) 

entende a mobilização como um ato de convocar voluntários, com sentidos e interpretações a 

serem compartilhados. E para tanto, a comunicação adequada à mobilização social deve ser 

dialógica, libertadora e educativa. 

 

É dialógica, pois considera o homem um ser de relações, sujeito de saberes. 

Não transfere conhecimento, mas propõe um encontro de interlocutores. É 

libertadora, pois não há manipulação do outro. Tenta, junto com o outro, 

problematizar uma situação para compreender uma realidade, explicá-la e 

transformá-la. É também pedagógica, pois uma vez que é compreendida pode 

gerar mudanças de atitudes. (BROCHARDT, 2010, p. 79) 

 

“Assim, entendo a participação não apenas como uma etapa de um processo de 

mobilização, mas a participação como exercício de cidadania, como um ato político” 

(BROCHARDT, 2013, p. 81). Conclui-se que: 

 

Há uma comunicação híbrida, com fortes elementos de popular – prática 

característica das organizações que compõem a Articulação – associada a 

novas tecnologias, profissionalização das atividades, busca midiáticos de 

inserções nos meios de comunicação para divulgar campanhas e para publicar 

matérias não pagas; como forma de interferir na agenda política a respeito do 

Semiárido, legitimar suas ações, entre outros objetivos (BROCHARDT, 2013, 

p. 75-76). 

 

Saindo da sociedade civil e partindo para o poder público, outra instituição que aposta 

em ações de comunicação no Semiárido é a Embrapa. Além das ferramentas de comunicação 

institucional, a Embrapa promove experiências de comunicação comunitária para fortalecer 

ações de convivência com o semiárido e de inclusão produtiva rural. A estratégia para viabilizar 

estas ações em 2015 foi a construção de uma rede de comunicadores locais nos estados de 

Alagoas e Sergipe, que permitisse uma disseminação das informações geradas pela Embrapa 

com seu público alvo a partir de produções radiofônicas e fotográficas (BELTRÃO [et al], 

2017). 

A mobilização de atores sociais locais criou possibilidades de formação de uma rede de 

comunicadores para o fortalecimento do novo semiárido, a partir de divulgações sobre 

tecnologias sociais, práticas agrícolas e agroecológicas. “Cria condições também para a 
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formação de agentes que venham a trabalhar na perspectiva da comunicação como meio de 

fortalecer a convivência com o Semiárido” (BELTRÃO [et al], 2017, p. 60). 

Em Campina Grande-PB, a Embrapa promoveu em parceria com a ASA Paraíba, 

durante o segundo semestre de 2018, a oficina Pedagroeco de “Juventude, Comunicação e 

Agroecologia”. A partir de uma metodologia centrada na pedagogia griô, ou seja, “que busca 

referências e estratégias para a construção de uma educação afetiva, cultural e comunitária que 

valoriza a identidade e a ancestralidade, integrada a um projeto de comunidade/humanidade” 

(PEDAGROECO, 2018, p. 03). A oficina consiste em três etapas com o objetivo de estimular 

a produção narrativa da realidade do campo, a partir da capacitação informativa e artística em 

dominar técnicas narrativas. No encerramento do projeto, deverá ser entregue um produto 

audiovisual construído a partir de temas geradores que retrate as experiências agroecológicas 

que têm sido vivenciadas pelas juventudes do semiárido paraibano: acesso à água, acesso à 

mercados, feiras agroecológicas, educação do campo, fundos rotativos solidários, produção de 

forragem, gênero e diversidade, cultura, banco de sementes e acesso à terra. 

Entre as produções audiovisuais, destacam-se o projeto Semiárido em Tela21 (2015-

2017), desenvolvido pelo Instituto Nacional do Semiárido (INSA), que capacitou a juventude 

rural em técnicas de edição e produção de narrativas audiovisuais, com o objetivo de estimular 

os povos do semiárido a contar sua própria história a partir dos seus saberes. Ainda no campo 

audiovisual, o PATAC realizou em 2016 o curso de Narrativas e Linguagens Audiovisuais, em 

parceria com a produtora carioca Cinema Nosso que resultou na produção de dois curtas-

metragens Logo Ali22 e Cumadi Fulozinha23, inteiramente construídos, do roteiro, filmagem, 

atuação, direção e edição por jovens das comunidades de Sussuarana, em Juazeirinho-PB, e 

Canoa de Dentro, em Pedra Lavrada-PB. O primeiro se trata de uma crítica a cobertura 

estigmatizante da mídia sobre o semiárido, e o segundo sobre a folclórica personagem das matas 

que castiga os sujeitos que maltratam os animais, com subenredo na migração do jovem para a 

cidade. Recentemente o PATAC desenvolveu a oficina de comunicação Mídias de Bolso, 

voltada para a apropriação das TICs no contexto agroecológico, com o objetivo de produzir 

material audiovisual conectado a realidade da juventude rural atendida pela associação. 

 

3.4. Juventudes Rurais e a Convivência no Ciberespaço 

 

                                                           
21 Semiárido em Tela, 2013-2014: http://sigsab.insa.gov.br/semiaridoemtela 
22 Logo Ali, 2015: https://www.youtube.com/watch?v=hv9J96tFZ00 
23 Cumadi Fulozinha, 2015: https://www.youtube.com/watch?v=QHfm2IW179o 
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 O desenrolar da pesquisa empírica é um desdobramento concreto dos impactos sociais 

ocasionados da dialética entre o global e o local, o rural e o urbano, a midiatização e a exclusão 

infocomunicacional, o racional e o holístico, enfim, um conjunto de fenômenos que reproduzem 

interesses ora contrastantes ora conflitantes, especialmente dado o caráter neoliberal do modo 

de produção contemporâneo, que aqui não é o objetivo se debruçar, porém registra-se a grosso 

modo, uma radicalização da desigualdade social orientado por uma ação de concentração de 

renda. 

 A renda, entretanto, não é a única pratica oligopolista operada pelas classes dominantes. 

A renda poderia servir de metáfora para ilustrar um conceito que abrigaria um conjunto de 

outras práticas oligopolistas e concentradoras que objetivaram racionalizar a dominação a partir 

da coerção e da persuasão. Do poder simbólico ao poder militar em legitimar e naturalizar o 

poder político da classe dominante no controle sobre os corpos a partir do exercício de 

micropoderes, destaca-se na conjuntura nacional, outros elementos que implodem o estimulo a 

autonomia dos povos dominados, subalternos e oprimidos do tecido social: a terra e a mídia. 

 As transformações provocadas nos paradigmas tradicionais e conservadores da 

dominação da terra e do simbólico ao longo de um conjunto de fenômenos que dialogam com 

outros campos científicos, deixou-nos como locus da pesquisa os territórios rurais do semiárido 

brasileiro à partir do paradigma da convivência em explorar um outro modelo econômico de 

relação com a natureza para solucionar conflitos sociais; enquanto que a nível global ocorre 

uma digitalização das esferas da vida, como consequência da midiatização globalizada, 

especialmente quando esta começa a penetrar gradualmente em comunidades tradicionais que 

operam muitas vezes à margem da ordem social moderna. 

 O Brasil é espaço deste fenômeno social. Desde 2008, quando saíram as primeiras 

pesquisas sobre as TICs em espaços que compõe o imaginário popular como territórios de 

pouco avanço tecnológico como reflexo da condição de economia dependente, percebe-se uma 

penetração silenciosa provocada especialmente por uma geração que não se encaixam nas 

categorizações geracionais urbanas – millenials, geração z – mas testemunha e reproduz uma 

ordem social radicalmente distinta da geração anterior: não vivem em condição elevada de 

exclusão infocomunicacional e operam em um rural transformado. 

 O semiárido brasileiro é laboratório deste rural transformado com o modelo da 

convivência e a aceleração do processo de midiatização em radicalizar a digitalização gradual 

das esferas da vida do universo simbólico e material do rural. Uma transformação que é 

almejada pelas gentes em concretizar-se à medida que se aproxima um novo grupo geracional. 
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Por isso, a necessidade de analisar a partir das juventudes no semiárido paraibano a 

digitalização do rural e as implicações na cidadania. 

 O recorte geracional optou pelas juventudes mobilizadas em movimentos sociais, em 

detrimento das difusas, na relação com a internet e as mídias sociais, por considerar que o 

trabalho de base organizativo pode influenciar uma apropriação mais orientada a ações 

comunicativas de caráter contrahegemônico, porém, não excluímos a presença das juventudes 

difusas, quando assim havia interesse, devido ao aspecto de voluntariedade. 

 Em rápido resumo do caminho metodológico percorrido para a concretização da 

pesquisa exploratória, recorreu-se às ONG’s, coletivos e associações que atuam na rede da 

ASA, com sede em Campina Grande, para viabilizar a mediação com as dinâmicas territoriais 

do campo assessoradas por estas entidades da sociedade civil. O objetivo era apresentar a 

problemática da pesquisa aos GTs de Juventude destes núcleos de assessoramento aos pequenos 

agricultores do agreste, seridó e cariri paraibano e, em seguida, estimular a participação 

voluntária na pesquisa. 

No total, houve a adesão de 21 voluntários e voluntárias para participar da primeira 

etapa da pesquisa, que consistia no preenchimento de um formulário online com o objetivo de 

traça um perfil sociodemográfico de hábitos midiáticos, a partir de um recorte bem delimitado: 

jovens de famílias de pequenos agricultores, que tenham como ocupação principal ou 

secundária alguma atividade rural, organizados em sociedade civil e/ou movimento social do 

cariri, agreste e Seridó paraibano. Este formulário fora entregue em datas distintas durante o 

mês de outubro, com prazo de devolução em 15 dias, a partir do app social WhatsApp. Ao total, 

foram preenchidos 15 formulários online e 3 manuscrito, sem que os ausentes apresentassem 

justificativa do não-preenchimento do formulário. 

Deste modo, foi possível, em diálogo com o Centrac, Patac, Procase e IDS estabelecer 

pontes com juventudes estabelecidas em comunidades rurais de oito cidades: Boqueirão, 

Caraúbas, Juazeirinho, Mogeiro, Pedra Lavrada, Riachão do Bacamarte, São Vicente do Seridó 

e Soledade (ver GRÁFICO 02). Estes jovens atuam em coletivos, movimentos sociais e 

associações voltadas para a agroecologia e o desenvolvimento sustentável: CASACO, Coletivo 

e FOLIA. Porém, é importante voltar a repetir: não é o objetivo desta pesquisa procurar avaliar 

as ações comunicativas empregadas ou apropriadas por estes grupos. Mas sim, a partir de uma 

análise grupal e individual, poder interpretar o impacto cultural provocado no rural a partir da 

digitalização gradual pelas mãos da primeira geração digital do rural nordestino no semiárido. 
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Gráfico 2: Mapa do Semiárido Paraibano  

Fonte: SIGSAB/INSA, 2010. Disponível em: http://sigsab.insa.gov.br/basico 

 

 Estas cidades compõe um conjunto populacional rural na média de 4.620 habitantes por 

domicilio, enquanto revela um índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) baixo, 

medido a partir dos índices de educação, longevidade e renda: média de 0,5788 (ver TABELA 

07). O índice varia de 0 a 1, nos seguinte níveis: muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. 

Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. No último indicador 

(SIGSAB/INSA, 2010), o semiárido brasileiro apresentou um índice de 59,47% de municípios 

(675) com baixo nível de IDHM, ao passo que 39,21% dos municípios (445) do semiárido 

possuíam um nível médio. 

 

Tabela 4: População: Situação do Domicílio Rural/ IDH: Municipal 

MUNICÍPIO HABITANTES IDH MUNICIPAL 

Juazeirinho 7.652 0,5669 (baixo) 

Mogeiro 6.908 0,5739 (baixo) 

São Vicente do 

Seridó 5.633 

  

0,5550 (baixo) 

Boqueirão 4.882 0,6069 (médio) 

Pedra Lavrada 4.400 0,5739 (baixo) 

Soledade 3.508 0,6159 (médio) 
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Caraúbas 2.382 0,5849 (baixo) 

Riachão do 

Bacamarte 1.601 

 

0,5530 (baixo) 

MÉDIA 4.620,75 0,5788 (baixo) 

Fonte: SIGSAB/INSA, 2010. Disponível em: http://sigsab.insa.gov.br/basico 

 

A partir deste aspecto, pode-se extrair uma radiografia localizada sobre as novas 

ruralidades do semiárido paraibano, a partir do impacto provocado pelo acesso à internet e como 

os dispositivos móveis produzem sentido e práticas sociais neste tecido social. Reconhecemos 

tratar-se de um recorte bem delimitado, porém é importante destacar a escassez de pesquisas 

quantitativas sobre a cultura midiática das populações urbanas e rurais da Paraíba. 

Em 2016, o Procase, com patrocínio do FIDA24, promoveu um estudo de linha de base 

para verificar as condições sociais e econômicas dos pequenos agricultores atendidos por 

projetos de desenvolvimento sustentável nas comunidades do semiárido paraibano. O 

levantamento tinha caráter referencial e foi conduzido por amostragem. Entre os indicadores de 

avaliação estava o referencial ao Patrimônio Familiar e cujo resultado obtido indicou que: 

 

Os “Bens Domésticos Duráveis” mais citados pelas famílias entrevistada são: 

1) TV em cores; 2) Geladeira; 3) Fogão a gás com 2 bocas ou mais; 4) 

Telefone; 5) Antena parabólica; 6) Cama (casal, solteiro, beliche); 7) 

Sofá/poltrona; 8) Outros bens domésticos; 9) Liquidificador; 10) Guarda-

roupa, cômoda, baú, arca; 11) Telefone celular rural; 13) Mesa; 14) Vídeo 

cassete ou DVD; e 15) Bicicleta. Essa lista é interessante, pois mostra um certo 

balanço entre os itens relacionados com “comunicação e acesso à 

informação”, “equipamentos eletrodomésticos” e “itens relacionados ao 

conforto doméstico”. (INOVA/PROCASE, 2016, p. 85). 

 

 

A pesquisa INOVA/Procase foi o único levantamento quantitativo encontrado que 

tentou mapear a presença de meios de comunicação no rural paraibano. Entretanto, não 

apresentou nenhum indicador sobre a presença e/ou uso da internet nos domicílios rurais, 

deixando em aberto considerações sobre o grau de inserção da web nos territórios rurais. Não 

encontra-se justificativa no relatório a este respeito. 

Assim, esta dissertação teve que suprir esta lacuna em conduzir com os voluntários e 

voluntárias um breve levantamento que indicasse a presença e o hábito midiático desses jovens 

no semiárido rural. A limitação humana também pesou em definir um recorte limitado de um 

                                                           
24 Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. 
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universo amplo, mas almeja-se com este esforço estimular que novas pesquisas se dediquem a 

mapear e diagnosticar a paisagem comunicativa, especialmente de territórios não-urbanos. 

Inclusive como uma maneira de elaborar estratégias que visem a sociedade superar a cultura do 

silêncio. Vale rememorar que a restrição à internet é entendida como uma violação aos direitos 

humanos; assim como o direito a comunicação é um direito fundamental. 

Assim sendo, antes de emergir nas comunidades e entrevistar os jovens rurais, 

considerou-se necessário radiografar alguns aspectos básicos dos hábitos midiáticos antes de 

iniciar uma pesquisa qualitativa. Elaboramos um conjunto de formulários com roteiros 

orientados à traçar um aspecto amplo e geral de comunidades não-urbanas em relação com as 

tecnologias de informação e comunicação (GONÇALVES, 2014; STEINBRENNER, 2010). 

Sobre o perfil sociodemográfico, podemos traçar o seguinte conjunto de dados sobre os 

voluntários e voluntárias: 55,6% eram mulheres e 44,4% homens; 88,9% se identificam como 

heterossexual, ao passo que somente 11,1% declaram ser homossexual; em relação a faixa 

etária, a média de idade dos participantes foi de 21 anos de idade, com adesão de pessoas entre 

os 15 e 28 anos; o estado civil é de 72,2% de solteiros e 16,7% de casados; 83,3% moram com 

a família, enquanto que 16,7% residem com o(a) companheiro(a). Sobre a quantidade de 

pessoas na família, 38,9% informaram morar com uma média de 7 pessoas, ao passo que 61,1% 

não possuem filhos. 

A conexão com os coletivos/movimentos sociais representou uma adesão de 77,8%, 

enquanto que somente 22,2% informaram não participar de organizações sociais. Em relação a 

etnia, 50% se declararam pardos, 27,8% negros e 22,2% brancos. Desse total, somente 16,7% 

fazem parte de comunidades quilombolas. A pesquisa alcançou 11,1% de assentados em 

reforma agrária. A renda média familiar preponderante é de até 1 salário mínimo (61,1%) e de 

1 a 3 salários mínimos (27,8%). Desse extrato, 55,6% afirmaram não receber nenhum auxilio 
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de programa social do governo, ao passo que 44,4% recebem Bolsa Família e 16,7% recebem 

junto com o Seguro Safra. Enquanto os que foram contemplados pelo Programa 1 Milhão de 

Cisternas (P1MC) e/ou o Programa 1 Terra e 2 Águas (P1+2) representam 61,1%. 

No que diz respeito aos hábitos midiáticos, 100% dos entrevistados afirmaram utilizar 

dos dispositivos móveis como mídia preferencial no dia-dia, dividindo a preferência com a 

televisão, com 83,3%. Ao passo que a mídia escrita, como jornais/revistas e livros tem baixa 

adesão, com 5,6% e 16,7% respectivamente, em consonância com a exclusão 

infocomunicacional histórica de alfabetização no campo. A mesma média foi registrada quando 

perguntados sobre qual meio de comunicação preferencial nas atividades informativas e de 

Gráfico 3: Hábitos Midiáticos, parte 1/3 
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entretenimento: dispositivos móveis (100% e 100%) e televisão (50% e 66,7%) na preferência, 

enquanto que jornais/revistas (5,6% e 0%) e livros (0% e 27,8%) com baixa usabilidade. 

Interessante destacar a perda de protagonismo do rádio entre as juventudes rurais, em 

descompasso com a geração dos seus país e avôs. O que não significa afirmar se tratar de uma 

mídia esquecida, porém, ocorreu no campo o mesmo fenômeno que na cidade: foi suplantada 

na preferência por novas TICs no decorrer do tempo. 

A casa foi o local escolhido como acesso frequente à internet, por 83,3%, enquanto que 

o trabalho (11,1%) restou como alternativa, o que revela a generalização da internet nos 

domicílios rurais. Quando perguntados a frequência com que acessavam a internet, 100% 

informaram que o faziam diariamente, numa média de conexão diária de 8,85 horas. Ao serem 

solicitados à darem uma nota de 1 a 10 para o nível de satisfação com a qualidade do acesso, 

22,2% deram notas 7 e 8. Ao passo em que 94,4% costumam acessar a internet por dispositivos 

móveis, enquanto só 5,6% o fazem por PC/notebook, extraindo, assim, a penetração radical que 

o acesso e a conexão fácil que celulares e smartphones provocam em territórios de baixa renda. 

 

Gráfico 4: Hábitos Midiáticos, parte 2/3 

 

 

Na internet, 50% preferem acessar conteúdos de entretenimento/diversão (filmes, 

músicas, compras, etc), 27,8% dedicam seu tempo para sociabilidade/amizades (bate-papo e 

encontros), enquanto que 22,2% direcionam suas atividades para conteúdos informativos 

(jornalismo/universidade). Em relação às mídias sociais, o app WhatsApp é uma expressão 

concreta da penetração dos dispositivos móveis no rural, com preferência de 88,9% dos 

entrevistados, seguido pelo YouTube, com 72,2%, e Facebook e Instagram, com 66,7%. 

Twitter, Telegram e Flickr não houve adesão. 
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Finalizado o prazo de preenchimento dos formulários, a pesquisa recorreu a segunda 

etapa, ou seja, articular a organização de grupos focais para entrevistas e visitas às comunidades 

rurais do semiárido paraibano. Para tanto, visto o caráter presencial, foi realizado novo convite 

com a intenção de expressar voluntariedade. Das 18 pessoas que participaram da primeira etapa, 

13 manifestaram interesse em participar. 

Assim, procuramos definir um calendário de visita às comunidades para a realização das 

entrevistas grupais. Cinco pontos foram definidos: a) Casa da Economia Solidária, em 

Soledade, na manhã do dia 07 de dezembro de 2018; b) Capela São Francisco de Assis de Canoa 

de Dentro, em Pedra Lavrada, na tarde do dia 07 de dezembro de 2018; c) Associação dos 

Trabalhadores Rurais do Assentamento João Pedro Teixeira, em Mogeiro, no dia 12 de 

dezembro de 2018; d) Tenda Agroecológica do Cariri, em Boqueirão, no dia 15 de dezembro 

de 2018; e) na Associação Quilombola Nossa Senhora de Aparecida Comunidade Do Grilo, em 

Riachão do Bacamarte, no dia 16 de dezembro de 2018. Para fins de pesquisa e como forma de 

evitar qualquer constrangimento, os entrevistados e entrevistadas permanecerão anônimos. 

 

Gráfico 5: Hábitos Midiáticos, parte 3/3 
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Assim como a pesquisa quantitativa, a parte qualitativa também foi orientada por outras 

pesquisas sobre midiatizações em comunidades não-urbanas (GONÇALVES, 2013; 

STEINBRENNER, 2010). Elaboramos um roteiro de entrevista padronizado para os cinco 

grupos focais, porém sem rigidez na adaptação de determinadas questões de acordo como 

evoluía o diálogo. Os resultados observados na pesquisa quantitativa orientaram a entrevista 

sobre hábitos midiáticos, representação e produção de conteúdo, internet e cotidiano nas mídias 

sociais. 

O conturbado período eleitoral de 2018 serviu de bússola para mensurar o panorama 

geral da influência exercida pela internet nas zonas rurais. A disputa de narrativas para 

conquistar o eleitorado indeciso foi exercida especialmente na esfera pública virtual com 

métodos escusos que provocaram conflitos familiares e sociais, na qual em alguns casos migrou 

da violência simbólica para a violência física. Abaixo alguns relatos de como transcorreu esse 

período nos territórios investigados: 

 

Foi um momento de conturbação. Confundiu muito a cabeça das pessoas, que 

era justamente o que alguns queriam, né. Teve muita fake news também, que 

a meu ver, foi uma das coisas que contribuiu para ele se eleger. Mas triplicou 

o nosso trabalho enquanto comunidade, jovens, militantes.... Porque a gente 

sabe que as pessoas confiam muito no que tá na internet, então, assim, a gente 

tinha que ir em todas as casas conversar com as pessoas para dizer que aquilo 

era falso, que elas não se iludissem com aquilo. (ANÔNIMO A25) 

  

 O depoimento coaduna com a experiência de todos os outros entrevistados: “bem divisor 

de águas, foi uma briga totalmente focada na fake News, ninguém procurou saber se aquela 

informação era verdadeira pra poder tá compartilhando, né” (ANÔNIMO C); “muita intriga” 

(ANÔNIMO D); “um caos, principalmente as crianças compartilhando as coisas” (ANÔNIMO 

E); “aquilo ali era como um vírus que disseminava para todo mundo, não sabia nem se era 

verdade” (ANÔNIMO K); “foi exceções que não houve briga, porque praticamente quase todas 

as famílias houve briga” (ANÔNIMO M); “muito radicalismo (...), foi muita pregação de ódio 

nessas eleições, eu nunca tinha acompanhado uma eleição como foi essa aqui” (ANÔNIMO L); 

“meu deus do céu! Quase saiu briga” (ANÔNIMO F); “acirrada!” (ANÔNIMO H); “como se 

fosse uma guerra” (ANÔNIMO I); “o povo discutia muito sobre isso” (ANÔNIMO J). 

 Para os depoentes, as mídias sociais de comunicação imediata eram o núcleo destas 

ações: “No WhatsApp mesmo gente assim [falando]: ‘Bolsonaro ganha não, Bolsonaro vai 

                                                           
25 Todos os depoimentos foram coletados em entrevistas realizadas entre os dias 7 e 16 de dezembro de 2018. 

Como já foi explicitado, será mantido o caráter anônimo dos entrevistados. 



111 
 

perder e tal e tal’ aí [outro dizia] ‘não vai perder, não, não sei o que, vai ganhar’. Ai pronto, 

ganhou” (ANONIMO G); “principalmente Facebook, meu amigo, você compartilha alguma 

coisa, vê alguma coisa e comenta e aquilo ali vai gerando uma bola de neve e já era [risos] 

(ANÔNIMO M). 

 Embora as reações a esse momento tenham sido negativas, as mídias sociais são para as 

juventudes rurais importantes ferramentas de trabalho e aprendizado. Fortalecem as relações 

econômicas e agilizam ações cotidianas de mobilização e organização. “Foi a melhor coisa do 

mundo foi a internet até que nos trouxe que foi um grupo do WhatsApp com o nome ‘grupo 

jovens de Canoa de Dentro’” (ANÔNIMO D); “A gente debate questões de projetos voltados 

pros jovens como um cinema, como um viveiro de mudas, como gincanas, algumas coisas 

voltadas pra entretenimento da comunidade” (ANÔNIMO C); “eu uso diariamente por conta 

do trabalho, principalmente WhatsApp, pra confirmar o recebimento de um e-mail, etc. a gente 

se comunica muito pra saber das reuniões, marcar os encontros da juventude (ANÔNIMO A). 

 

 Embora a pesquisa não tenha tido condições metodológicas de mensurar o grau de 

acesso à internet nas áreas pesquisadas, somado a falta de pesquisas quantitativas a esse 

respeito, é importante destacar o uso generalizado que se faz da mesma, de diversas formas. Ou 

seja, há uma noção pré-concebida que atualmente só não faz uso da internet quem não quer, 

Gráfico 6: Nuvem de Palavras das entrevistas coletivas 
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independente das razões – econômica ou motivacional. Alguns depoimentos registram essa 

generalização: “aqui tem a torre de internet, aí toda casa tem wi-fi, só que depende de quanto a 

pessoa paga, né” (ANÔNIMO C); “a questão do uso da internet no meio rural que hoje em dia 

tá muito alto, né (...) quase todo mundo tem acesso” (ANÔNIMO F); “vamos dizer que 23 horas 

por dia eu tô usando internet” (ANÔNIMO I). 

O isolamento virtual decorre mais por questões subjetivas do que concretas, ainda que 

aja, sim, pontos de exclusão na infraestrutura da rede para receber o sinal na zona rural. A 

mobilidade das TICs e a constante relação com o urbano indicam uma usabilidade crescente 

em todas as faixas etárias. Embora não seja objeto do recorte da pesquisa, testemunhou-se a 

ação constante de idosos em mídias sociais, acessando, produzindo e compartilhando conteúdo. 

O caráter geracional é um elemento importante, pois reflete com mais força o impacto cultural 

das mídias móveis em engendrar novas ruralidades. Podemos destacar que a atual geração de 

jovens rurais, entre 15 e 29 anos, são a primeira geração digital do campo, responsáveis por 

difundir verticalmente a usabilidade ascendente do acesso entre os membros mais velhos da 

família, ou seja, país e avós. “Acho que as frases que eles diziam pra gente tá voltando pra eles. 

Eles chamavam a gente de viciado e hoje o primeiro café da manhã, que eu vejo particularmente 

dos meus país e até mesmo da minha avó, é pegar o celular e mexer: bom dia, grupo [risos] 

(ANÔNIMO M); “mainha, eu ensinando as coisas a ela é engraçado (...) agora mesmo ela só 

vive no WhatsApp” (ANÔNIMO L); “minha avó com 10, 11 horas da noite você escuta uma 

zoada, pronto, é ela olhando um vídeo no Facebook a toda altura [risos]” (ANÔNIMO K); 

“tentei ensinar eles a mexer, mas não se interessaram mais, ai não usam a internet não” 

(ANÔNIMO F). 

Porém são nas crianças que se verifica um choque geracional e cultural. A preocupação 

com uma suposta perda da infância, a eliminação das brincadeiras coletivas e ao ar livre, o 

ambiente lúdico do campo são objetos de análise e saudosismo; ao mesmo tempo também são 

capazes de refletir uma autocrítica sobre o impacto que as TICs provocaram em seus sentidos 

e práticas sociais, em fazer penetrar a digitalização das esferas da vida de maneira muito mais 

eficiente do que outras mídias foram capazes de engendrar. 

Vejamos os seguintes depoimentos, primeiro a respeito das gerações mais novas, as 

crianças: “na nossa época, brincar era em cima de um pé de umbu” (ANÔNIMO E); “as crianças 

hoje em dia só quer ver celular, antigamente eu tava brincando com barro” (ANÔNIMO C); 

“eu só sabia o que era pegar grilo, aquelas pererequinhas, pronto, era os brinquedo, era os boim 

[risos]... tomar banho no açude (ANÔNIMO M); hoje em dia o menino já nasce conectado 
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[risos] (ANÔNIMO H); “minha filha de 3 anos mexe melhor do que eu [no celular]” 

(ANÔNIMO J). 

 

Eu era uma criança e brincava só dessas brincadeiras de criança mesmo, de 

rua, brincadeira de rua, vamos dizer, tinha uma brincadeira que você ia ligeiro 

jogar bola, se não ia bola, ia brincar de carrinho, se não era de carrinho, ia 

brincar de terra, ia fazer casinha de terra, ai ia matar lagartixa [risos], eu sinto 

muita falta dessa época, eu sinto muita diferença das crianças de antigamente 

das crianças de hoje, as crianças do meu tempo para as crianças do tempo de 

hoje, por causa do uso da internet. (ANONIMO I) 

  

 E identificam nos pais os culpados em estimular a introspecção e individualidade que a 

usabilidade prática dos dispositivos móveis promovem em contrapartida ao facilitar a vida dos 

mesmos, devido aos afazeres cotidianos. Entretanto, não estão imunes à crítica. Mas percebem 

não uma sociabilidade transformada, mas sim impactada negativamente pela digitalização das 

esferas da vida. “antigamente no forró todo mundo tava dançando, hoje em dia todo mundo 

gravando” (ANÔNIMO D); “antigamente a gente saia pra praça, ficava todo mundo 

conversando, conversava sobre tudo. Hoje em dia a gente chega na praça, em todo canto tem 

wi-fi” (ANÔNIMO E); “o pessoal se juntava mais na comunidade. Tinha uma missa e tinha 

mais gente. (...) depois da internet mudou. (...) Esses espaços ficou meio vazio, sabe...” 

(ANÔNIMO F). 

 

A gente tá vivendo muito pra aquilo e esquecendo de viver pra si. Eu passei 

uns dias sem internet e eu conversei tanto com minha vó, fazia muito tempo 

que eu não conversava do jeito que eu conversava com a minha avó. Eu disse 

‘rapaz, eu tô é perdendo tempo usando demais a internet’ (ANÔNIMO C). 

 

 Ao serem questionados sobre o impacto de outras mídias na sociabilidade geracional de 

seus país, rememoraram a importância que a televisão teve em outros tempos, porém com um 

diferencial: seu caráter solidário e coletivo. Devido ao alto custo e as precariedades da 

instalação de energia elétrica nas zonas rurais, estratégias populares de organização simbólica 

eram criadas. “Antes tinha aquelas televisão, que eu lembro que mainha falou que colocavam 

na praça e todo mundo ia assistir lá” (ANÔNIMO L); “lá no [Distrito do] Marinho tinha uma, 

já ouvi muito falar, principalmente quando tinha jogo, jornal, tinha sempre aquele horário, né, 

aí o pessoal se reunia lá no cruzeiro” (ANÔNIMO K); “tem uma tia da gente, tia Maria, que 

tinha uma televisão, só ela tinha essa televisão na casa dela, era preto e branca, aí se reunia todo 

mundo e ia assistir lá determinado canal, novela” (ANÔNIMO H). 
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 De todo modo, estes impactos são entendidos como efeitos colaterais inevitáveis da 

inserção e adaptação das tecnologias e mídias em qualquer território. Visto que não 

negligenciam o valor das mídias conectivas em potencializar canais de aprendizagem técnica, 

profissional e intelectual. Destaca-se, também o contributo que a internet indica, especialmente 

na ocupação com a atividade agroecológica de convivência e em dirimir o êxodo rural por parte 

dos jovens. Sabe-se que a migração do jovem para a cidade, relacionado a fatores de renda, são 

alvos de políticas públicas e ações da sociedade civil, a partir dos fundos rotativos solidários, 

em que são repassados para os jovens uma certa quantia em dinheiro para a produção de bens 

e serviços na agricultura familiar. O objetivo final é subsidiar o jovem para que ele empreenda 

na comunidade e estimule o desenvolvimento local. 

Ao serem questionados se o acesso à rede impacta o desenvolvimento sustentável, 

Anônimo A disse: “Contribuiu muito para a comunicação da gente e a troca de experiência 

entre as pessoas. (...) Muita gente vai colocando suas experiências, marcando encontros pra 

visitar uns aos outros fazendo visita de intercambio”. De acordo com Anônimo F “com a 

internet hoje mesmo você pode pesquisar várias coisas você consegue ser criativo e você 

implanta na sua propriedade como barragem subterrânea mesmo”. Assim, em outro relato em 

comum, Anônimo M diz que “já houve o caso de instalação de biodigestor na minha casa, o 

cara foi o primeiro dia, deu um básico e pronto, o resto ele ficou dando a assessoria através do 

WhatsApp”. 

 

Novas tecnologias [sociais] que são aplicadas em outras localidades, com a 

internet você pode ter aquela informação dentro de casa, por exemplo, um 

dessalinizador, você pode pesquisar na internet pra lá na sua você fazer; um 

irrigador automático, por exemplo, uma tecnologia agroecológica que um 

aluno de tal universidade tá produzindo e você tá querendo botar, tá querendo 

implantar aquilo [...], você pode pesquisar aquilo, adaptar pra sua realidade. 

(ANÔNIMO K) 

 

 Além de favorecer outras aprendizagens para além da ocupação no campo: “minha mãe 

aprendeu a pilotar moto pela internet” (ANÔNIMO E); “quando mamãe quer fazer as cosias, 

tipo, e ela não sabe, ela pesquisa. Ela gosta muito de cozinhar ou ela gosta muito de costurar, 

ela ama fazer dindim e o que ela já sabe, ela vai aprendendo e aperfeiçoar” (ANÔNIMO D); 

“divulgação dos comércios, divulgação de seus trabalhos aqui na juventude. Anônimo D é um 

exemplo, ele divulga o trabalho dele como musico pela internet” (ANÔNIMO C). 

 O estimulo dos país, a falta de emprego e a incapacidade de produzir sua própria renda 

são fatores que pesam na migração para a cidade, enfraquecendo a agricultura familiar, pode 
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encontrar um contraponto na capacitação que a usabilidade proveitosa da web pode provocar 

nos territórios do semiárido rural. Anônimo K destaca em sua fala a permanência do jovem 

rural com as potencialidades em desenvolver autonomia. Para ele 

 

[a internet] estimula o jovem a ficar, porque é o seguinte: eu vejo que você, 

na internet, na rede social, navegando, seja lá onde for, principalmente nessa 

questão da internet, você vai procurar aquilo que você gosta, né isso, um 

assunto que você se identifica, que você tem curiosidade,. Se o jovem ele gosta 

do campo, ele vai ter aquele senso de curiosidade pra procurar alternativas pra 

permanecer ali e diante disso ele encontra as tecnologias que são fornecidas 

na internet que vem facilitar a implantação daquilo na realidade dele, 

entendeu. E eu posso dizer a você que eu não fui pra cidade ainda por conta 

da internet, eu busquei me profissionalizar, busquei novos conhecimentos e 

ainda to com esse pé lá em outro canto justamente por conta da internet. 

(ANÔNIMO K) 

 

 Assim, é importante ressaltar que a inclusão digital ainda é um processo em andamento 

e, no campo da comunicação, a sociedade civil ainda promove poucas ações comunicativas com 

a usabilidade da web e dos dispositivos móveis. Nas entrevistas coletivas, destacou-se a oficina 

de Mídias de Bolso realizada pelo PATAC, como uma forma de suprir essa lacuna, orientanda 

às ações da convivência com o semiárido. “A gente tá praticamente nessa área, aproveitando a 

mídia de bolso, essas tecnologias que a gente tem pra gente transmitir as experiências dos jovens 

agricultores para outros que não tinham” (ANÔNIMO M); “a gente aprendeu algumas técnicas 

de tirar foto, de gravar com mídias novas com o celular e depois a gente gravou vídeo com 

algumas experiências da juventude aqui de Mogeiro” (ANÔNIMO F). 

 

A questão de áudio e edição eu já peguei na oficina [...] aí hoje em dia eu gosto 

de mexer com criação de cartazes, de vídeos. Tiveram alguns vídeos que as 

mulheres fizeram para o projeto de cerveja [de umbu] que tinha que mandar 

para Belo Horizonte, já fui eu que gravei. Elas diziam ‘não vamos recortar 

nada aqui, não, tá ótimo o vídeo’ e eu ‘que bom, foi feito com celular, mídia 

de bolso, viu’ (ANÔNIMO C) 

 

 De todo modo, para muitos deles, os primeiros passos foram de maneira autodidata. “A 

gente aprende mexendo, né, bulindo” (ANÔNIMO D); “a gente ficava só observando, 

observando, observando, quando dava uma oportunidade a gente ia lá pra fazer a teclagem e 

passava bem cerca de 10 a 15 segundos pra achar uma letra” (ANÔNIMO I). Em outros casos, 

houveram cursos básicos de informática (ANÔNIMOS A, B) e situações da qual o primeiro 

acesso foi com o celular ou na Lan House (ANÔNIMOS H, J). 
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 A vivência na internet é verificada em grau elevado pela usabilidade das mídias sociais. 

O comportamento online identifica um conjunto de ações que refletem o cotidiano off-line. 

Uma radiografia sobre a pluralidade de sentidos e práticas das juventudes do semiárido. “Gosto 

de praticar o que posto” (ANÔNIMO B); “não tem sentido eu colocar uma coisa que as pessoas 

vão ver que eu não sou aquilo (ANÔNIMO A); “sou explosiva nos dois cantos [risos]. Quando 

vou debater na internet eu só entro em 2 assuntos: uma é política e a outra é a questão do 

feminismo” (ANÔNIMA C); “meu Instagram é só pra divulgar as fotos [do trabalho]. Eu uso 

mais WhatsApp, até porque eu resolvo minhas coisas tudo por WhatsApp” (ANÔNIMO D); 

“gosto de compartilhar muito assunto relacionado à religião” (ANÔNIMO K); “eu compartilho 

coisas da militância, né, do feminismo, da agroecologia” (ANÔNIMO L); “recentemente eu 

postei várias fotos em sentido do sistema de agroflorestal, é mais nesse sentido aí” (ANÔNIMO 

M); “mensagens bíblicas, fotos pessoais” (ANÔNIMO J); “coisas pessoais mesmo, foto minha, 

do meu dia-a-dia” (ANÔNIMO I). 

 E apresentam uma rotina midiática com protagonismo forte dos dispositivos móveis, 

revelando uma substituição na preferência midiática ao longo do tempo em comparação com 

as gerações anteriores de seus país e avós. Enquanto o rádio cumpriu uma função importante 

durante décadas para o pequeno agricultor, como um elemento de lazer; seguido pela televisão, 

a partir da universalização das redes elétricas; e hoje a internet está presente no cotidiano do 

jovem rural a partir do momento que este acorda, acompanhando-o fisicamente ao longo do dia. 

“Eu me acordo com o celular na mão e não sei quantas mensagens. Então eu olho o celular, já 

tomo banho pra vir trabalhar e tenho que olhar sempre. Eu to aqui e já tem umas 30 mensagens 

do pessoal pedindo polpa pra ir prum evento. Então é direto” (ANÔNIMO B); “eu procuro 

primeiramente quando acordo rezar, aí depois eu boto o celular aqui do meu lado [risos]” 

(ANÔNIMO C); “internet pra mim é vida [risos], por conta que pra mim, o meu trabalho é 

essencial. Primeiro ‘bom dia’ já to respondendo a mensagem dos agricultores e tal e é 

respondendo a um e a outro” (ANÔNIMO M). 

 Embora ainda aja um grande número de usuários, o hábito de assistir televisão e sua 

grade tradicional está em declínio, especialmente por conta da possibilidade de criar seu próprio 

horário com YouTube e Netflix. Não houve decréscimo da atividade audiovisual, mas sim uma 

substituição da realização deste tipo de atividade a partir de outros meios. Os relatos sobre o 

abandono da cultura televisiva são sinais evidente do que a próxima geração irá consolidar. 

“Faz muito tempo que eu assisti televisão” (ANÔNIMO B); “Eu assisto Netflix na TV, agora 

TV eu não assisto, não” (ANÔNIMO K); “raridade. Netflix! Não me pergunte por novela” 

(ANÔNIMO L); “não assisto muito, não, mas agora pai colocou um pacoto de TV paga, ai tem 
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uns canal bonzinho e eu to assistindo” (ANÔNIMO F); Enquanto os anônimos C, H, I e J 

afirmaram assistir, sim, principalmente os programas jornalísticos. 

 Por fim, outro aspecto importante destacado é como o paradigma da convivência com o 

semiárido desperta a consciência crítica sobre os tempos da hegemonia do discurso da indústria 

da seca ecoado na mídia tradicional ainda está visível atualmente. A representação do nordeste 

como um espaço de conflito, uma terra de problemas, é rejeitado enquanto que novas formas 

de ver e registrar o nordeste são construídos. Frequentemente o semiárido nordestino é cenário 

de minisséries globais ambientadas no sertão rural, e a mediação desta produção de sentido são 

absorvidas por populações locais de diferentes maneiras. Abaixo, algumas reações de quem 

presenciou os bastidores e sentiu a influência destes discursos circulando na sociedade. 

 

Eu fui para um intercâmbio em Sergipe e lá um moço falando, né, que lá o 

[rio] São Francisco, que a gente foi conhecer tem um local onde aquele rapaz 

da novela [Velho Chico] faleceu [Domingos Montagner, 1962-2016]. E ele 

disse: ‘lá onde vocês mora na Paraíba tem muita gente passando fome e sede’. 

Eu até cheguei a discutir com ele. Eu disse: ‘não tem’. Disse que antigamente 

tinha, mas não era passando fome, era necessidade. (...) Eu vi uma cena de 

uma novela que foi gravada aqui próximo.... lá tinha muitos lugares bonitos, 

e eles escolheram os piores que tinha. A seca, barragem seca, aquele deserto. 

(ANÔNIMO B)  

 

Foi a que foi gravado aqui em [distrito de] Pendência e Cabaceiras, a 

minissérie Onde Nascem os Fortes (2018). Eles queriam colocar mulheres da 

região com balde na cabeça dizendo que tava indo pegar água. Ai minha tia 

disse: ‘não, se eu não faço mais isso, eu vou aceitar?’. Ai ela se recusou a 

gravar, mas tem outras pessoas que aceitam só pra aparecer na televisão. (...) 

Eles escolheram um local pra gravar paisagens mortas, porque lá onde eles 

escolheram é só seca, aonde eles escolheram foi o pior canto... até o pessoal 

da comunidade pediu pra que eles fossem num plantio de capim, a coisa mais 

linda do mundo, mas eles escolheram o pior. A mãe de uma amiga minha 

participou dessa gravação. Eles pediram pra ela pegar um açude que eles 

estavam gravando até a casa dela com uma lata na cabeça, mas ela se recusou. 

(ANÔNIMO A). 

 

Essa representação tradicional ainda se faz presente no imaginário tradicional, por isto 

ainda é cedo afirmar que o paradigma da Convivência com o semiárido é um paradigma 

dominante na região. Enquanto a percepção simbólica for construída em torno destes elementos, 

muito há de ser feito. Por isto a conscientização das juventudes rurais em transformar a 

realidade local, também a partir da comunicação e da cultura. Em 2016 as juventudes rurais das 

comunidades de Sussuarana (Juazeirinho-PB) e Canoa de Dentro (Pedra Lavrada-PB) 

participaram do curso de Narrativas e Linguagem Audiovisual realizado pela produtora carioca 

Cinema Nosso em parceria com o PATAC. Durante uma semana o objetivo era produzir dois 
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curtas-metragens que dialogassem com a realidade da região. Desta oficina saíram as produções 

Logo Ali (2016) e Cumadi Fulozinha (2016), com direção, edição, roteiro e atuação executado 

pela própria comunidade. Sobre o curta Logo Ali: 

 

A gente trouxe essa realidade: uma repórter que vinha gravar a seca no 

Nordeste. Nesse sentido de que muita gente mostra uma coisa e quando chega 

é outra. Ai a repórter quis mudar essa visão que as pessoas tinham do 

Nordeste... quase perde o emprego, mas deu certo, né. Então a gente escolheu 

mais nesse sentido... A gente já ia com o objetivo de levar pra temática da 

agricultura mesmo, pra divulgar os trabalhos da juventude camponesa, então 

não poderia sair dessa temática, mas ia ser de acordo om a realidade de cada 

um (ANÔNIMO A). 

 

E sobre a produção do curta Cumadi Fulozinha 

 

Aqui na comunidade teve a experiência de gravar um curta-metragem 

chamado Cumadi Fulozinha e a volta do Filho da Terra. Nessa oficina foi 

como filmar, como gravar, como editar e a gente produziu o primeiro filme da 

comunidade, aí fizemos a estreia aqui na quadra, para toda a comunidade e 

comunidade vizinha (...). A gente quis contar um conto voltado pra os 

antepassados, né? Mais pra lendas, lendas e como Sussuara, Sussuarana fez 

voltado pra área da agroecologia, o trabalho que a juventude tem com a 

agroecologia lá, a gente queria fazer alguma coisa diferente, o que era mais 

comum é o que as nossas avós contavam a gente, né, e uma história comum 

aqui da comunidade era cumadi fulozinha (ANÔNIMO C). 
 

 As juventudes rurais do semiárido paraibano são um retrato momentâneo de fenômenos 

midiáticos em territórios não-urbanos. Por estarem imersos em movimentos sociais, coletivos, 

ONGs e associações, sabemos que trata-se de um recorte limitado e definido, porém, pretende-

se com este panorama geral, estimular novas pesquisas de um rural em processo constante de 

transformação, sedento em continuar rural mas desta vez conectado ao sistema 

infocomunicacional. Os povos subalternos articulam estratégias em rede para superar o atraso 

colonial submetido pelo coronelismo. E a comunicação é elemento chave nesse processo 

gradual e progressivo de descolonização ainda com muitas etapas a enfrentar. 
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CONCLUSÕES 

 

O conjunto de transformações que o paradigma da Convivência com o Semiárido trouxe, 

vai além da agricultura, e permeia outros campos que visem superar a décadas de atraso 

econômico imposto pela classe dominante rural. E destaca-se, com especial atenção, para os 

jovens rurais, que hoje assumem o compromisso em manter-se no campo e fazer frente à 

migração urbana que as condições de trabalho e renda na cidade iludem e estimulam.  

Com um perfil mais rurbanizado, no desenho deste semiárido rural contemporâneo 

destaca-se a inserção dos dispositivos móveis com acesso à internet na paisagem comunicativa 

da região historicamente marcada pelo fenômeno da exclusão infocomunicacional. Definimos 

por exclusão infocomunicacional a deliberada ação das classes dominantes do sul global em 

impedir o uso e a apropriação das classes subalternas ao direito de comunicar e ser comunicado 

a partir das tecnologias de informação e comunicação, sejam elas massivas ou não. Este 

fenômeno reflete-se, também, no campo educacional, ao constatar, ainda presente entre as 

populações pré-modernas – índios, negros e camponeses – o limitado vocabulário e a alta taxa 

de analfabetismo. O fenômeno da digitalização do rural ocorre apesar da exclusão 

infocomunicacional. 

Porém, a massificação e popularização das tecnologias móveis de acesso ao ciberespaço, 

especialmente a partir das políticas de estimulo ao consumo em resposta a crise do capitalismo 

em 2008, provocaram uma penetração lenta, gradual e progressiva das tecnologias modernas 

no mundo rural. Efeito simbólico desta inserção é, após a chegada das motocicletas no campo, 

a condição atual do jumento enquanto animal doméstico, cuja ocupação em outros tempos 

residia como animal de carga. 

As três categorias do conjunto social – índios, negros e camponeses – são dotadas de 

diferentes práticas de conhecimento e epistemologias não-modernas sendo assim, foram 

excluídas do processo de modernização pós-colonial no Sul Global, e resultou também na 

exclusão dos meios de produção simbólicos, seja a partir da representação ou da participação, 

e tem no território sua fonte para compreender as condições comunicacionais destes povos. 

A inatividade das classes dominantes do Sul Global em promover um processo de 

cidadania para suas populações apresenta resultados desastrosos em muitos aspectos: o limitado 

vocabulário das populações rurais, indígenas e negras para se fazer relacionar com o tecido 

social moderno é consequência da histórica alta taxa de analfabetismo verificado nestes 

segmentos, como é evidente a predominância da cultural em detrimento da cultura letrada. 

Assim, a classe dominante manteve a massa desses segmentos estratificadas socialmente, 
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impedindo-os de ascender às instituições de mobilidade social localizadas geograficamente no 

mundo urbano, modernizado. 

A este processo social, Paulo Freire denominou de cultura do silêncio, uma prática 

colonial cujas politicas de silenciamento foram executadas a partir lógicas territoriais, como o 

papel que a concentração fundiária desempenhou em oprimir física e simbolicamente as classes 

subalternas no reclamo as reivindicações populares, como a devolução de terras indígenas e 

quilombolas aos seus ocupantes, além de reforma agrária, para distribuição de terra a quem nela 

trabalha. 

O isolamento geográfico é outro elemento que se destaca para compreender a questão 

comunicacional das populações rurais a partir do território. Ao contrário da massa urbana, as 

populações camponesas vivem no campo dispersas geograficamente, quase que isoladas do 

contato extra-familiar e de pouco contato impessoal comunicativo, mediados por tecnologias 

de informação e comunicação. Os momentos em que quebram este isolamento, estão 

relacionados a práticas comunitárias, como as feiras e os mutirões, quando ocorre a 

oportunidade de trocas capitais, afetivas e informativas. 

Nesse contexto de exclusão da esfera pública, durante o século XXI populariza-se e 

massifica-se plataformas móveis de acesso à internet, cuja arquitetura distribuída e neutralidade 

de acesso, permite que sujeitos não-proprietários de meios de produção simbólica, possam ter 

condições de uso e apropriação de uma ferramenta de comunicação massiva na produção e 

reprodução de conteúdo. 

O ciberespaço é um território virtual que compreende uma estrutura de livre acesso que 

provocou ao longo dos últimos anos uma transição paradigmática na estrutura da comunicação 

massiva, reconfigurando também o modelo de negócios informativo, cultural e publicitário. E 

emerge como espaço para minorias sociais e em direitos expressar e vocalizar seus anseios, 

tornando, em pouco tempo, um território de disputa hegemônica. Atualmente discute-se os 

benefícios desta plataforma às democracias ocidentais, cuja caixa de ressonância vocalizou e 

fortaleceu a organização em rede de expressões marginais identitárias autoritárias ao redor do 

globo. 

Porém, não invalida o impacto que a penetração desta nova forma de comunicação 

sedimenta no tecido social, especialmente de territórios excluídos da esfera pública moderna, 

orientadas por um pensamento abissal. A posse de um dispositivo de acesso à rede, 

especialmente com o celular, redesenha fronteiras de comunicação e expõe limites e desafios 

às sociedades em que estão inseridos. Compreender o contexto para melhor compreender a 

realidade atual. Observar limites e desafios, especialmente quando se projeta uma apropriação 
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orientada para os objetivos de transformação da estrutura social no projeto identitário dos povos 

do semiárido em fortalecer o espirito da convivência. 

O paradigma da convivência com semiárido acompanhou pari passu outra 

transformação importante no conjunto estrutural de outro meio de produção chave no exercício 

de dominação das classes dominantes. Enquanto a concentração de terras no semiárido produziu 

um latifundiário de novo tipo, o coronel, a qual atrelava as políticas públicas que afligiam a 

região para resolver interesses particulares; de mesmo modo, os meios de produção simbólicos, 

especialmente a mídia informativa, está concentrada na mão de um reservado conjunto histórico 

de elites patrimonialistas e autoritárias, em níveis locais, regionais e nacionais. Dentro deste 

conjunto, insere-se desde grupos religiosos à políticos conservadores, além de donos de meios 

de produção industrial e agrário. E, tal qual a redistribuição de terras, a democratização da 

comunicação representa outra plataforma de políticas públicas que aposta na redistribuição dos 

meios de produção para um outro conjunto de setores da sociedade empenhados em desenvolver 

um modelo econômico sustentável e a ação propositiva da opinião pública, conferindo, assim, 

na eliminação gradual de desigualdades sociais. 

Nas últimas décadas, o mundo globalizado acompanha um crescente processo de 

midiatização das esferas da vida, especialmente a partir da popularização da internet e, logo em 

seguida, das mídias sociais, como plataformas de comunicação que substituem, em muitos 

casos, a necessidade da presença física em ações que exijam a troca de afetos. De todo modo, 

isto significou durante um certo tempo uma crise de adaptação no modelo de negócios da 

indústria cultural, informativa e publicitária às novas realidades digitais. E ao mesmo tempo, 

abriu um leque de oportunidades para o cidadão comum se apropriar de uma mídia de 

comunicação massiva. A produção e reprodução de conteúdo explodiu. E, na medida em que a 

estrutura de acesso se expande, sociedades tradicionais até então excluídas do processo 

infocomunicacional, se apropriam e se aproximam em larga escala da esfera pública 

contemporânea, a partir dos dispositivos móveis e das mídias sociais como espaço de produção 

e consumo de conteúdo simbólico. 

Embora as juventudes rurais estejam imersas em práticas contrahegemônicas a partir da 

ciência popular em detrimento da racionalidade instrumental, a conscientização de classe não 

ocorre organicamente. Já é algo subentendido na sociologia que todos os fenômenos sociais são 

construções provocadas pela relação do homem com o mundo em transformar sua natureza. 

Porém, é justamente a partir desta mobilização coletiva que manifesta-se a produção midiática 

em instituições que atuam no território do semiárido a partir da perspectiva da convivência. E 

entre elas, destacam-se ASA, PATAC, INSA e Embrapa preocupados em construir ações 
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comunicativas em espaços de histórica exclusão infocomunicacional. Agenciam um modelo de 

comunicação horizontal de caráter comunitário. Para tanto, capacitam cidadãos em 

comunicadores populares com o objetivo a longo prazo de estimular o fortalecimento e a 

autonomia de escreverem e registrarem suas próprias histórias. Entretanto, percebeu-se uma 

baixa exploração de ações comunicativas no ciberespaço. 

Compartilho aqui uma memória pessoal: em 2016, o autor da pesquisa visitou algumas 

redes da sociedade civil motivado pela curiosidade de perceber a viabilidade da problemática 

da pesquisa sobre a interconexão contemporânea de sociedades tradicionais e tecnologias 

modernas. Em diálogo com o responsável pelo GT de Juventude da rede X, ouviu uma resposta 

negativa: ou seja, as áreas de atuação dessa rede não alcançavam comunidade rurais com uso 

expressivo da internet. Dois anos depois retornei à esta rede com uma realidade completamente 

diferente. 

Esta experiência prévia da pesquisa pode indicar a baixa exploração de ações 

comunicativas no ciberespaço: apesar de ter-se verificado em todas as comunidades 

pesquisados um acesso e uso generalizado à internet por parte de todas as gerações, ainda é 

difuso seu uso como estratégia cidadã ou ação política justamente por se tratar de um fenômeno 

midiático ainda em adaptação no rural, em equilíbrio com o ainda baixo índice de usuários de 

internet motivado por uma arquitetura deficitária, que permita uma navegação sem obstáculos, 

especialmente de sinal de acesso. O que furou o bloqueio de acesso à rede foram os planos 

privados de companhias telefônicas e pequenos empreendedores individuais que trabalham com 

instalação de serviços de internet via rádio. 

Apesar da precariedade e do baixo número de usuários em comparação com espaço 

urbano, não impediu a divulgação em massa de conteúdo falso durante o pleito eleitoral por 

parte de forças conservadoras, além de também ter provocado hostilidade entre amigos e 

familiares. Este fenômeno reflete, por exemplo, a penetração dos dispositivos móveis no 

semiárido rural. A troca de mensagens ocorria por meio das redes sociais, porém com destaque 

para a presença do WhatsApp, com sua arquitetura adaptada para a usabilidade em mídias 

móveis. 

É importante destacar o fenômeno das apostas políticas em pleitos eleitorais municipais 

provocam na ordem social de pequenas cidades do Brasil profundo. As juventudes do semiárido 

entrevistadas no decorrer dos grupos focais confirmaram que durante o pleito eleitoral nacional 

de 2018, as mídias sociais formaram espaços de intenso debate sobre propostas protagonizadas 

em torno das figuras de Lula/Haddad e Bolsonaro. De brigas familiares à exposição de notícias 

falsas (fake news) estiveram presentes nas redes sociais em intenso grau de mobilização cidadã. 
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Pode-se argumentar sobre a irracionalidade do debate pautado em notícias falsas e candidatos 

que não apresentaram propostas, porém invalida generalizar que a Classe C tem baixa adesão.  

Cabe relembrar a fala de um entrevistado quando perguntado sobre o potencial que as 

TICs podem produzir na decisão de ficar no campo. Para o entrevistado, as TICs são 

ferramentas de comunicação com potencial de estimular o desenvolvimento da atividade 

econômica, pois permite pesquisar vídeo-aulas e tutoriais sobre o assunto. Esta frase revela duas 

coisas bem interessantes: a) o acesso à rede pelas TICs não produz um imaginário para a 

migração, mas embora não expresse, podemos concluir que se intensificar políticas de ações 

comunicativas, trará bons resultados, visto que desta vez existe uma apropriação de meios de 

produção simbólico com capacidade de transmissão massiva a baixo custo, modelo todos-todos; 

b) a geração mais jovem atualizou a preferência de seus pais no consumo audiovisual, ou seja, 

enquanto o rádio, e mais tarde a com a chegada da energia elétrica, a TV alcançou os domicílios 

rurais, existe uma apatia no consumo de material dos meios de comunicação tradicional, a velha 

mídia, relegando ao YouTube e sites de pesquisa, espaço não só de entretenimento, como 

também de informação e conhecimento. 

Assim, percebe-se uma orientação de políticas e ações comunicativas ainda de uso 

tático, em priorizar a exploração da comunicação imediata e atopica. Reconhecemos que a 

esfera pública contemporânea está nas mídias sociais e ferramentas de comunicação imediata, 

portanto, apesar de suas vantagens em romper a colonialidade da cultura do silêncio, ainda que 

sua arquitetura seja construída de maneira distribuída, existem espaços obscuros na penetração 

do digital, mesmo que venha ocorrendo gradualmente, a passos lentos, porém em constante 

evolução. Se em 9 anos de TIC Domicílios constatou uma triplicação de usuários de internet no 

mundo rural, passando de 4% em 2008 para 34% em 2017, ao ritmo anual de penetração em 

3,7%, podemos supor que em dez anos, a manter-se o ritmo de crescimento, haverá uma média 

de 71% de domicílios rurais conectados a web. 

Pretendemos também que esta dissertação conscientize para a produção de novas 

pesquisas quantitativas sobre a paisagem comunicacional do semiárido paraibano. Devido à 

escassez de pesquisas sobre o assunto e a delimitação do recorte, estamos cientes que o conjunto 

de perguntas que elaboramos pode suscitar outras dúvidas a qual não logramos responder. 

Entretanto, contato que contribua em mapear a exclusão comunicacional e diagnosticar a 

cultura do silêncio, teremos cumprindo uma importante lacuna em preencher esse vácuo. 

Trata-se de um acompanhamento importante que pode jogar luzes na compreensão de 

fenômenos sociais e midiáticos, especialmente em povos e territórios marcados pela exclusão 

infocomunicacional. Acompanhar o comportamento destes grupos em absorver os impactos 



124 
 

desta penetração midiática pode explicar ou subsidiar o desenvolvimento de práticas sociais 

quando orientadas para a construção de identidades e a transformação de realidades. 

Em síntese, a universalização visível do acesso à internet no campo ainda não foi capaz 

de provocar uma orientação mais deliberada das ações comunicativas dos movimentos 

empenhados na mobilização do projeto identitário da convivência com o semiárido. Podemos 

elencar um conjunto de fatores que contribuem para esta realidade, que perpassam desde a 

dificuldade de captação do sinal às dificuldades orçamentarias que priorizam o 

desenvolvimento de políticas públicas agroecológicas, além dos graus variados de inclusão 

digital entre os sujeitos rurais de perfil comunicativo marcado pela exclusão 

infocomunicacional. 

Consolidar uma identidade de projeto para a transformação das estruturas sociais 

significa pensar a comunicação a partir de um ângulo à serviço da consolidação deste projeto. 

E isto não ocorrerá de forma espontânea e/ou voluntária. A história demonstra que objetivos 

políticos não prescindiram da comunicação como elemento estratégico. 

De um modo geral, são grupos sociais vulneráveis ao impacto das TICs, especialmente 

se considerar a ausência de uma inclusão digital e o sentido que a inserção de um dispositivo 

comunicativo provoca no tecido social, a legitimidade que possui em representar uma fonte de 

informação por si só, sem problematizar suas potencialidades, limites e desafios 

comunicacionais. Expostos ao potencial turbilhão de informações que estes dispositivos 

portam, a mediação comunicativa ainda levará um tempo para sedimentar no tecido social. 

Ainda é um tempo de adaptação e assimilação do uso; a apropriação autônoma é uma questão 

de tempo, que será pavimentada assim que as condições estruturais sejam calcificadas. 

A conjuntura política não aponta para este caminho. O paradigma da convivência com 

o semiárido executado pela massa de pequenos agricultores do semiárido rural do Nordeste é 

uma alternativa ao projeto das classes dominantes rurais da região, cujas atitudes recentes de 

romper unilateralmente ao pacto social da Constituição de ’88 e a rejeição, no momento, a 

qualquer tipo de conciliação classista costurada desde então, vislumbra um período de reforço 

autoritário no campo. O reflexo deste comportamento será projetado na ausência de políticas 

públicas que foram alvos de preocupação das demandas das juventudes rurais organizadas em 

movimentos sociais ao longo dos anos, especialmente no campo da comunicação. 

Nos últimos dois anos, o corte no desenho orçamentário para a agricultura familiar não 

prenuncia uma mudança comportamental no controle do estado com a opção autoritária eleita 

pelo povo brasileiro. Não está no horizonte da classe dominante rural a democratização das 

terras, muito menos dos meios de produção simbólico. Em tempos de conjuntura favorável, a 
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situação já era difícil de contornar; o que pensar, então, sobre períodos de ausência de diálogo 

e tentativas de criminalização da mobilização social? Os povos do semiárido, sem dúvida, irão 

defender suas conquistas, porém, deixa em aberto o avanço em pautas que consolidam o 

desenvolvimento de seu projeto, a partir de outras frentes. 

O II Encontro de Jovens Rurais do Semiárido26, realizado desta feita em abril de 2019, 

no Piauí, reservou pouco espaço para a discussão sobre a democratização da comunicação no 

semiárido, em comparação com o primeiro encontro, nas oficinas e plenárias. O direito de 

comunicar e ser comunicado entra em sinal de alerta. 

Os territórios pós-colombinos e pós-cabralinos do Sul Global experienciaram durante ¼ 

de suas existências enquanto economias dependentes, situações que variaram do epistemicídio 

ao saque de recursos naturais que resulta, em simultâneo, na paulatina transformação identitária 

na natureza dos seus processos sociais, cujo impacto, reflete, de sobremaneira, na censura a 

autodeterminação dos povos e no perfil autoritário, patrimonialista e subalterno das classes 

dominantes locais. 

Esta condição histórica sob o Sul Global é orientada pela transição paradigmática que o 

mundo ocidental experiênciou durante meados do século XIV ao consolidar, gradualmente, a 

metafisica que constituiu a pedra angular dos valores éticos e morais da classe emergente 

burguesa perante a nobreza e o clero. A modernidade constitui-se como uma oposição aos 

valores feudais, especialmente a partir das esferas do conhecimento e do direito. A ciência e as 

leis obedecem a um padrão racionalista, secular e legalista. Isto significou pavimentar o 

caminho para o desenvolvimento de um modo de produção orientado para a transformação da 

natureza, um sistema político composto por um estado de direito e uma esfera pública e a 

legitimidade do conhecimento a partir de uma metodologia de base racional. Pouco a pouco, a 

modernidade penetra-se nos aparelhos institucionais que resultariam na hegemonia desta 

ideologia para além dos territórios europeus. O que ocorre, a partir de uma lógica – que 

Boaventura de Sousa Santos classifica de - violência/apropriação. 

Quando a colonização no Sul Global começa a ser orientada para exploração 

acumulativa de riqueza pelos conquistadores, desenha-se uma fronteira imaginária no mundo 

que, ainda hoje, o divide em dois: a civilização e a barbárie; os desenvolvidos e os 

subdesenvolvidos; alta cultura e baixa cultura; a hierarquização dos saberes. Esta linha abissal 

inaugura um pensamento que é condição sine qua non para compreender as novas formas de 

dominação distintas de outras dominações vigentes no ocidente desde a antiguidade. Pois é a 

                                                           
26 https://www.jovensdosemiarido.org.br/programacao 
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partir dessa lógica binaria que se explica o desejo do mundo ocidental moderno converter o 

outro, hegemonizar o outro, seja a partir da catequese (espiritual), do imperialismo cultural 

(simbólico) ou da globalização (econômico) ao longo dos tempos. 

Santos (2009) entende que: 

 

a coexistência de diferentes temporalidades ou durações em diferentes 

práticas de conhecimento requer uma expansão da moldura temporal 

(...) as experiências subalternas do Sul global têm sido forçadas a 

responder tanto à curta duração das necessidades imediatas de 

sobrevivência como à longa duração do capitalismo e do colonialismo. 

Mesmo nas lutas subalternas podem estar presentes diferentes durações. 

(SANTOS, 2009, p. 50). 

 

A relação que o mundo ocidental moderno passa a ter, no seu processo de expansão, 

com os territórios do Sul Global, não envolve a partilha dos valores positivos da modernidade. 

A conquista não refletiu o fortalecimento de estados-nação, a participação/representação na 

esfera pública e a decisão econômica soberana. A pós-colonização não democratizou as terras 

públicas nem os meios de produção, nem republicanizou as instituições. Operamos sob a lógica 

de uma modernidade sem modernização (CANCLINI, 2008). 

E para compreender essa lógica, o território é elemento-chave para entender por onde 

se processam as relações de racionalização da dominação e resistência no sul global desde o 

período colonial. Especialmente no impacto que provocou nas suas populações e formatou o 

desenho contemporâneo das instituições modernizantes no Sul Global. Entre os povos atingidos 

pelo modo de produção no Sul Global – podemos classificar a partir de três etapas distintas do 

processo de colonização e pós-colonização – estão as populações pindorâmicas, as populações 

africanas e as populações rurais. 

Entende-se por populações pindorâmicas o conjunto dos povos originários e autóctones 

de Abya Yala, embora denominados pelos colonizadores de índios/ ameríndios, se identificam 

de variadas formas de acordo com seu tronco e família linguística. A estes, foram expulsos de 

seus territórios e esbulhados pelos conquistadores. As populações africanas compreendem o 

conjunto de etnias sequestradas do continente que viria mais tarde a ser conhecido como África, 

para serem aqui escravizados com o objetivo de substituírem os índios que se rebelaram e, por 

conhecerem o território, fugiram do modo de produção escravagista. E por fim, as populações 

rurais, composto pela massa de camponeses excluídos da redistribuição de terras e impelidos a 

migrar para a cidade moderna a fim de se transformarem em mão-de-obra vendável, retirando-

lhes o caráter autônomo do trabalho. 
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Embora tenham atuado em constate conflito no ocidente, a partir da secularização das 

instituições, no mundo colonial, os agentes da modernidade e da igreja católica muitas vezes 

atuaram em conjunto como agentes de apropriação/violência. O epistemicídio, por exemplo, é 

uma prática colonial que consiste na eliminação do conhecimento não-hegemônico, rotulando-

o de misticismo, como consequência da demonização da crença, ou senso comum, sem 

legitimidade cientifica, pois não-operado por bases metodológicas racionais. 

Da mesma forma que o território sedimenta as identidades e os processos sociais, é a 

partir deles que são engendrados políticas de resistência aos avanços de hegemonização que 

estas populações são alvos frequentes da modernidade. Castells (2010) compreende as 

identidades a partir de três maneiras: a identidade legitimadora, a de resistência e a de projeto. 

A primeira opera a partir da racionalização de sua dominação, ou seja, por meio da coação e da 

coerção, o sistema de códigos éticos e morais hegemônico no tecido social será o da classe 

dominante; a identidade de resistência é um enfrentamento direto com a identidade 

legitimadora, visto que visualiza seu conjunto identitário em risco de existência; e a de projeto 

que busca provocar a transformação de toda a estrutura social, redefinindo sua posição na 

sociedade. 

É orientado por uma identidade de projeto que os pequenos agricultores do Sul Global, 

localizados no território abissal brasileiro, o semiárido nordestino, estão a provocar pequenas 

transformações na estrutura social rural e agrária, redefinindo sua posição de subalternidade 

para a de trabalhadores rurais autônomos, adaptando de maneira bem sucedida a economia 

agrária ao clima seco da região, que desde a formação do estado brasileiro ainda no império, 

causa conflitos sociais gravíssimos, devido ao baixo índice de desenvolvimento humano, a ação 

desordenada do homem ao ocupar o território com raças e cultivos exógenos e a concentração 

fundiária. 

A classe dominante rural não foi capaz de solucionar os conflitos imputados à longa 

estiagem, como a situações famélicas, os saques aos supermercados e o êxodo rural. Nos anos 

90, um conjunto de pequenos agricultores mobilizou-se em torna da questão e articulados em 

rede, proclamaram uma alternativa ao desenvolvimento moderno de Combate a Seca, e 

voltaram às atenções ás epistemologias populares dos camponeses para a captação d’água, 

organizada a partir de uma metodologia participativa e comunitária, na construção de cisternas 

de placa visto que a região semiárida também é território de chuvas frequentes. Embora as 

forças políticas progressistas não tenham sido capazes de promover uma reforma agrária, as 

forças populares lograram descentralizar a posse hídrica. 
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O sucesso desta empreitada legitimou a epistemologia não-hegemônica da agroecologia 

como uma alternativa ao modelo de mecanização da lida com a terra, apostando na relação 

harmoniosa do homem com a natureza, em detrimento de sua suposta superioridade em doma-

la e transforma-la.  A ciência popular dos camponeses, que durante décadas havia sido 

desacredita hoje é institucionalizada como política pública conhecida como Convivência com 

o Semiárido. 
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APÊNDICES 

 

Formulário Sociodemográfico: Perfil social do jovem rural (15 a 29 anos) do semiárido 

 

Idade: 

Estado Civil: Solteiro/a – Casado/a – Divorciado/a – Viúvo/a 

Mora com: Família – Sozinho/a – Companheiro/a – Com outras pessoas fora da família 

Número de pessoas na família: 

Filhos: 

 

Cidade: 

Comunidade: 

Etnia: Negro // Pardo // Indígena // Branco // Não Sabe // Prefere não responder 

Faz parte de comunidade indígena ou quilombola? Qual?  

 

Escolaridade: 

a) Ensino Fundamental Completo/ Incompleto 

b) Ensino Médio Completo/ Incompleto 

c) Ensino Superior Completo/ Incompleto 

d) Pós-Graduação (Mestrado ou Doutorado) concluído/ Em conclusão 

 

Principal atividade econômica: 

Desenvolve outras atividades econômicas para compor a renda familiar: 

Renda familiar mensal: 

 

Sexo: Masculino – Feminino 

Orientação sexual: Heterossexual // LGBTQ (Homossexual) // Não Sabe // Prefere não 

responder 

 

Recebe algum benefício do governo por meio de programas sociais? 

 

Possui vínculo com organizações sociais (sindicatos, cooperativas, associações, 

movimentos sociais, ONGs, etc.)? Qual? 
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Formulário Midiático: Hábitos do uso de mídias 

 

Quais meios de comunicação você usa no dia-dia? 

Celular - Televisão – Rádio – Jornal impresso – Revista – Computador – Outro – Não sabe 

 

Em qual meio de comunicação você se INFORMAR sobre o que acontece de seu 

interesse? (Escolher 2 [dois] no máximo) 

Celular - Televisão – Rádio – Jornal impresso – Revista – Computador – Outro – Não sabe 

 

Em qual meio de comunicação você costuma se ENTRENTER, SE DIVERTIR de seu 

interesse? (Escolher 2 [dois] no máximo) 

Celular - Televisão – Rádio – Jornal impresso – Revista – Computador – Outro – Não sabe 

 

Por qual local você costuma acessar a internet? 

Casa – Trabalho – Escola/Universidade – Lan House – Telecentro - Amigo/as 

 

Como é o acesso à internet? 

Banda Larga – Rádio – 3g/4g (Dados) 

 

Tem acesso à internet: 

Diariamente – Semanalmente – Quinzenalmente – Mensalmente – Raramente 

 

Quanto tempo costuma ficar online diariamente? 

 

Qual o nível de satisfação do acesso à internet na zona rural de sua localidade 

Ótimo – Bom – Mediano – Ruim – Péssimo 

 

Por qual meio é o preferencial? 

Computador/Notebook – Celular/smartphone – Ambos  

 

Na internet, prefere acessar conteúdos de [colocar em ordem de importância] 

a) Informação (sites de conteúdo jornalístico/acadêmico) 

b) Entretenimento/Diversão (filmes, músicas, etc.) 

c) Sociabilidade/Amizades (redes sociais) 

 

Qual sua rede social preferida? 

Facebook – Instagram/Flickr – Twitter – YouTube – WhatsApp/Telegram – Outro 
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Roteiro para Entrevista com o Grupo Focal 

 

a. O que lhe fez despertar interesse em fazer parte da pesquisa? 

b. Qual a opinião de vocês sobre a internet? 

c. Como aprenderam a utilizar as TICs? 

d. Como é o dia-dia de vocês com o uso das mídias? Do momento que acordam 

até a hora de dormir 

e. A internet influencia novas aprendizagens no campo? 

f. Como você descreveria o uso da internet produz na juventude rural. 

g. Pensa em permanecer no campo? 

h. Como você observa as contribuições que o uso da internet traz na zona rural. 

i. Qual o impacto que a internet trouxe em comparação à geração dos seus pais 

no âmbito pessoal, familiar e social? 

j. O que vocês pensam sobre o semiárido. 

k. A ideia da convivência com o semiárido reflete de alguma forma seu 

comportamento na internet ou redes sociais 

l. Acha que o Nordeste é representado de forma adequada na mídia? 

m. O que você acha da ideia que se construiu do sujeito do campo ao longo do 

tempo, como uma pessoa atrasada, sem educação e faminto? 

n. A comunidade se organiza para enfrentar seus problemas? De que forma? 
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