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RESUMO

É objetivo desse trabalho apresentar noções gerais de juventude trabalhando seus conceitos e faixas etárias – fazendo uma abordagem mais
específica na categoria juventude rural. Após isso, será realizado um breve
apanhado histórico do surgimento da mídia e da difusão da mídia televisiva,
demonstrando sua relação com a juventude rural. Como uma maneira de
ilustrar esse diálogo entre mídia televisiva e juventude rural, foi realizada a
aplicação de questionários com alguns jovens rurais do município de Nísia
Floresta, que será parte desse trabalho, assim como a análise dos dados
extraídos dessa pesquisa.

Palavras-chave: juventude; juventude rural; mídia televisiva.
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ABSTRACT

The aim of this paper is to present general notions of youth – working
with their concepts and age group - specifying in the rural youth category.
Thereafter it will be realized a soon historical caught of the emergence of media
and dissemination of television media, showing his relationship with the rural
youth. As a way to illustrate the dialogue between the media content and rural
youth, it was realized out questionnaires with some youth rural Nísia Forest city,
that it will be parto of this paper, as well the data analysis removed from the
research.

Key-words: youth; rural youth; television media.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar algumas reflexões de
qual vem a ser o papel da mídia televisiva no comportamento dos jovens, em
especial da juventude rural, e é compreendido como um exercício de conclusão
de curso.
Essa pesquisa teve como ponto inicial uma pesquisa documental acerca
do que havia sido escrito sobre identidades, conceitos e faixas etárias de
juventude e juventude rural, cultura de massa e mídia televisiva.
Para nortear o trabalho, elencamos alguns autores principais de cada
item acima citado.
No primeiro capítulo, abordaremos as definições de identidade e
juventude. Com relação as identidade, utilizamos “O poder da Identidade” de
Manuel Castells, onde, à luz desse autor, iremos entender como as identidades
são construídas e como a categoria “jovem” surge.
Para a noção de juventude, iremos trabalhar com alguns dos inúmeros
estudiosos da área, como Marília Pontes Sposito e Pierre Bourdieu. Ao realizar
a pesquisa documental sobre os escritos sobre a juventude, encontramos
inúmeras definições, tanto no que diz respeito ao que é “ser jovem” – suas
características físicas, comportamentais, etc., - como no que diz respeito a
faixa etária que delimita a classe juvenil. Decidimos, então, utilizar a classe
juvenil estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
que é de 15 a 24 anos de idade.
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Para explicarmos o conceito de juventude rural, lançaremos mão de
clássico da literatura da sociologia rural, como Maria José Carneiro e Maria de
Nazareth Baudel Wanderley.
O segundo capítulo abordará o conceito de mídia, apresentando a
trajetória desse conceito e especificando na mídia televisiva. Para isso,
utilizaremos de autores como Lúcia Santaella. Esse é um capítulo que tem por
finalidade situar o leitor no contexto das mídias e levá-lo a entender qual a
relação existente entre mídia televisiva e a juventude rural.
No terceiro e último capítulo deste trabalho, serão apresentados os
dados obtidos através da aplicação de questionários com jovens do município
de Nísia Floresta, mais especificamente da Escola Municipal Yaya Paiva, além
de uma análise dos mesmos. O caso de Nísia Floresta é uma maneira de
ilustrar as condições que delineiam a região metropolitana de Natal/RN.
Os entrevistados responderam questões que tinham como objetivo
entender a relação desses jovens com o conteúdo passado nas grades de
programação da televisão.
Após a exibição da análise dos questionários, será realizada uma
reflexão dos temas abordados no trabalho e sua relação com as informações
extraídas dos questionários.
Ressaltamos também, a relevância deste trabalho para os estudiosos
sobre o meio rural, já que é pouca a literatura existente da análise das
características da juventude rural. Juventude essa, que muitas vezes é
esquecida da academia, mas que é de grande importância para a
compreensão das novas configurações do meio rural.
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CAPÍTULO I
JUVENTUDE OU JUVENTUDES? Identidades construídas no meio
rural.

Este capítulo tem como objetivo principal apresentar as definições de
juventude, no seu plano geral, e mais especificamente, as definições de
juventude rural, trabalhando com seus significados, diferenças e semelhanças,
a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental. Além disso, serão
abordadas as temáticas do êxodo do jovem rural para a cidade (fato esse que é
uma das marcas dessa juventude), assim como quais são as motivações que
fazem esses mesmos jovens permaneceram na propriedade agrícola,
preservando, ou não, as características do meio rural.

1.1 – Identidades
O conceito de identidade tem sido muito discutido ao longo do tempo e,
portanto, abriga diversas versões de cunho psicológico, filosófico, antropológico
e sociológico. A noção de identidade, no período pré-modernidade, estava
ligada à concepção de um sujeito unificado. Porém, o deslocamento de seus
elementos constituintes adicionou-lhe um caráter móvel. É possível identificarse com referências culturais distintas, ou seja, a afirmação ou repressão de
determinadas características identitárias das culturas diversas passa por uma
escolha política. Esses processos de identificação têm redefinido o sujeito
contemporâneo e, conseqüentemente, as identidades nacionais.
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Castells afirma que o “nosso mundo, e nossa vida, vêm sendo moldados
pelas tendências conflitantes da globalização e da identidade. Admirável ou
não, trata-se na verdade de um mundo novo” 1. Esse mundo novo, cuja
configuração da identidade está sempre em mudança, citado por Castells,
caracteriza a situação que uma das classes de maior influência na sociedade
passa, e sempre passou constantemente: os jovens. Segundo o autor
“identidades são fontes mais importantes de significado (...) por causa do
processo de autoconstrução e individuação que envolvem.”2
As identidades são fruto de um processo de construção de significados
fundamentados em atributos culturais

isolados, ou atributos

culturais

relacionados com outros, o que faz com que um determinado indivíduo possam
existir identidades múltiplas.
Para Deis Siqueira e Rafael Osório:
A ciência possui uma peculiaridade que a distingue dos demais
esquemas de classificação e conhecimento do mundo, que é a
impessoalidade e a objetividade (ao menos hipoteticamente) das
suas representações, que por isso são denominadas conceitos.
Assim, para uma pessoa normal, a idade dos outros é objeto de
representações: o outro é velho, ou é novo, ou outra coisa, mas as
representações da velhice e da juventude são extremamente variadas
e calcadas em diferentes aspectos, ainda que possuam um núcleo
comum. Para o pesquisador, a idade é o tempo transcorrido do
nascimento da pessoa até a data de referência da pesquisa. É
possível também definir quem é velho, mas a definição não pode ser
feita nas mesmas bases que sustentam as representações sobre a
velhice.3

A partir dessa peculiaridade da ciência, que funciona como uma
ferramenta nas mãos dos pesquisadores, mas não restrita a eles, para
trabalhar “fabricando definições”, podemos entender que a identidade é

1
2

CASTELLS, Manuel. O poder da identidade – volume II. São Paulo: Paz e terra, 2001.

CASTELLS, Manuel. O poder da identidade – volume II. São Paulo: Paz e terra, 2001.
SIQUEIRA, Deis e OSÓRIO Rafael. O conceito de rural (in http://bibliotecavirtual.clacso.
org.ar/ar/libros/rural/osorio.pdf).
3
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construída socialmente e esboça, entre outros fatores, as escolhas políticas de
grupos humanos. A reivindicação das identificações encontra-se num quadro
de aspectos políticos, sendo necessária uma observação primordial do lugar de
fala desses sujeitos contemporâneos.

1.2: Os conceitos de juventude
Na sociedade moderna, a juventude é compreendida como um período
de construção de identidades que configura um universo social descontínuo e
em constante transformação e pode ser definida cronológica, sociológica e
psicologicamente. Cronologicamente é o período que varia dos doze aos vinte
e cinco anos (essa faixa etária não possui um consenso entre seus estudiosos,
como será explicado posteriormente). Sociologicamente é um período de
transição do estado de dependência para o de autonomia – principalmente da
dependência dos pais -, ou seja, é quando se começa a assumir as
responsabilidades de um mundo considerado adulto. E psicologicamente, a
juventude é considerada um período crítico, onde acontece a definição do ego,
com grandes mudanças na personalidade.
Essa é a fase da vida do ser humano onde existem mais enigmas e
fatores a serem descobertos. “O significado de ser ‘jovem’ tem sido visto e
explicado de forma bem diferentes, não só a longo tempo, mas também na
atualidade” 4. A autora Marília Pontes Sposito, afirma que “trata-se de saber se

4

WAISELFISZ, Julio Jacobo. Relatório de Desenvolvimento Juvenil 2007. Brasília, DF: RITLA,

2007.
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a juventude existe como grupo social relativamente homogêneo, ou se ela é
apenas uma palavra” 5.
A preocupação com a classe jovem começou a se intensificar em
meados de 1982, já que a juventude passou a ter um evidente protagonismo
nas questões econômicas e sociais, o que proporcionou o acontecimento da
Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas - ONU - em 1985,
definindo como jovens os indivíduos que se encontram na faixa etária entre os
15 e os 24 anos de idade.
No ano 2000, em nova Assembléia, foi acrescentado que para além da
definição estatística antes estabelecida, o sentido do termo juventude variava a
partir das características existentes nas diferentes sociedades ao redor do
mundo, e que as definições de juventude haviam mudado continuamente como
resposta a flutuações das circunstâncias políticas, econômicas e socioculturais.
Teóricos das Ciências Sociais contribuem para a compreensão do que
chamamos de “juventude”. Edgar Morin (2006) defende que a “juventude” é
uma “classe de idade”, no sentido de que está presente em todas as classes
sociais, mas que é transitória, ou seja, se renova perpetuamente, já que os
indivíduos apenas serão jovens durante algum tempo. O autor ainda afirma que
a cultura juvenil ao mesmo tempo em que reforça o caráter individualizante de
seus símbolos e valores, também agencia a solidariedade e alimenta um
sentimento de grupo. Ainda segundo Morin (2006), a “cultura adolescentejuvenil”, é ambivalente, já que participa a cultura de massa, mas procura, ao
5

SPOSITO, Marília Pontes. Considerações em Torno do Conhecimento sobre Juventude na

Área da Educação. IN: Estado do Conhecimento. Juventude e Educação. São Paulo: Ação
Educativa, 2000
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mesmo tempo, diferençar-se. Do outro lado, como o papel de criadora de
subculturas que transgridem e se rebelam contra o sistema instituído, acaba
por ter seus produtos integrados à cultura mainstream – conclui Morin (2006, p.
140) que “esta cultura é criada pela adolescência, mas que ela é produzida
pelo sistema. A criação modifica a produção e a produção modifica a criação”.
Pierre Bourdieu aponta que a noção de juventude foi inventada pelos
adultos para, sobre ela, exercer controle social. A separação entre jovens e
velhos seria, como afirma o sociólogo, uma forma de manter uma ordem que
coloca cada um em seu lugar, respeitando limites sociais invisíveis. Para o
autor “a juventude e a velhice não são dados, mas construídos socialmente na
luta entre os jovens e os velhos. As relações entre a idade social e a idade
biológica são muito complexas” 6, ou seja, nos indivíduos e as sociedades
apresentam diferentes concepções do que é ser jovem.

Castro e Abramovay (2005, p. 58) salientam que o conceito de juventude
é, em principio, provisório. Geralmente se refere ao corte de 15 a 24 ou de 15 a
19 anos (conceito demográfico com aportes de psicologia, da antropologia e da
sociologia). Mas o que acomodará uma maior compreensão da multiplicidade
do real é o aprofundamento na análise e compreensão acerca dos significados,
construções

simbólicas,

relações

sociais

estabelecidas

pelos

jovens,

identidades elaboradas com base em gênero, situação socioeconômica, raça e
etnicidade, entre outras características.

O reconhecimento e noção de que existem diversos tipos de juventudes,
possibilita uma discussão sobre as representações sociais a respeito dos
6

BOURDIEU, Pierre. A juventude é apenas uma palavra. Questões da sociologia. Rio de

Janeiro, RJ: Ed. Marco Zero, 1983.
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jovens na contemporaneidade. É preciso admitir que haja diferentes formas de
considerar os jovens, como existem diferentes formas desses mesmos jovens
se afirmarem como sujeitos, levando em conta, inclusive, diferentes
organizações sociais de referência, a exemplo da escola, a família, o Estado e
a mídia.

Acerca do início dessa fase “jovem”, existe um certo consenso entre os
autores – ela iniciaria quando finalizam as mudanças da adolescência, algo
entre os 13 e os 15 anos de idade – porém, o “ponto final” parece ser bem mais
difuso: existem explicações que afirmam ser aos 18, 24 ou até mesmo 29 anos
de idade ou mais (variações essas que ocorrem segundo o país, a época, o
grupo, a cultura, dentre outros fatores). Estimativas realizadas pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - permitem afirmar que tínhamos no
país, no ano de 2006, um contingente de 34,7 milhões de jovens na faixa etária
de 15 a 24 anos de idade. Isso representava exatos 18,5% da população total
estimada para o ano em 187,3 milhões de pessoas.
Groppo (2000) apresenta a definição de juventude como sendo uma
categoria social. Para o autor a juventude é uma representação sociocultural
produzida pelos grupos sociais ou pelos próprios jovens, para dar sentido a
uma série de comportamentos a ela atribuídos na sociedade. Na visão do
autor, a juventude como categoria social, é condicionada pela sociedade pelas
relações que mantêm e pelas instituições das quais participa.
Em geral, considera-se como juventude o período de transição que vai
da adolescência à idade adulta. A juventude é caracterizada como uma etapa
na qual os indivíduos, tendo já adquirido pleno potencial biológico para a
produção e a reprodução da vida, ainda são considerados socialmente
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imaturos para desempenhar essas funções7. Quando falamos em juventude,
estamos também falando de um produto almejado por todas as idades e
divulgado como esteticamente legítimo em nossa sociedade8.
As inúmeras tentativas de se conceituar a juventude não podem
acontecer de maneira generalizante, já que esse conceito só poderá ser
definido, a partir das circunstâncias de vida da própria juventude, como afirma
Janice de Sousa:

Através da literatura sobre o tema, conclui-se que não podemos
trabalhar com um conceito único de juventude, mas com uma
multiplicidade de condições juvenis, já que são muitas e diversas as
formas sociais de conflito e solidariedade envolvendo os jovens que
vivem um momento biológico e social transitório, e, portanto
9
provisório, para o estabelecimento de relações estáveis .

Existem alguns indicadores que marcam e definem a trajetória do
processo juvenil onde ocorre à aquisição do papel de adulto na sociedade, tais
como terminar os estudos (segundo Julio Jacobo, a juventude desenvolveu-se
no ambiente do sistema escolar, que se converteu no principal agente de
expansão das potencialidades individuais, por isso uma das primeiras imagens
do jovem é a de estudante), ingressar no mundo do trabalho, o casamento, a
formação de um novo lar, etc.

7

BRASLAVSKY, Cecília. La Juventud Argentina: informe de situación. Buenos Aires: Centro

Editor, 1986
8

MULLER, Elaine. “As palavras nunca voltam vazias”: reflexões sobre classificações etárias.

IN: Jovens & Juventudes. João Pessoa: Editora Universitária – PPGS/UFPB, 2005.
9

SOUSA, Janice Tirelli P. Reinvenções da utopia: a militância política de jovens nos anos
1990. São Paulo: Hacker/ Fapesp, 1999.
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Porém, alguns autores afirmam que ao se definir a juventude, se defina
juventudes, já que essa classe apresenta características distintas e diversas,
conforme explica Mauger e Novaes:
“Juventudes”, o substantivo plural ajuda a evitar que se opere com a
categoria juventude uma faixa etária “objetivamente” definida ou um
grupo naturalmente constituído por “problemas” ou “interesses
comuns”. De fato, a idéia de juventude com “uma idade da vida”,
pertencente a um ciclo suposto como universal e imutável
(infância/adolescência/juventude/idade adulta/velhice), pode encobrir
a diferença entre jovens em termos de culturas, classes, grupos e
configurações sociais (cf MAUGER, 1985; NOVAES, 1997).

Os dados da PNAD indicam que na faixa etária de 15 a 29 anos existem
49 milhões de pessoas, o que representaria 27% da população atual. Por outro
lado, 4,5% destes, ou 8 milhões de pessoas, seriam considerados como jovens
rurais. Se o conceito de juventude já encontra divergências e contradições
entre seus estudiosos, o conceito de juventude rural carrega consigo a
invisibilidade dessa classe e do meio onde a mesma se desenvolve, perante a
sociedade. A seguir, trataremos de conceituar o meio rural, para a partir daí,
situarmos a questão do jovem rural.

1.3: O meio rural
De acordo com Maria José Carneiro “durante muito tempo o rural foi (e é
ainda para muitos, como para o IBGE, por exemplo) definido em oposição ao
urbano e associado às idéias de atraso, de escassez ou de falta, o que
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normalmente evoca uma avaliação negativa e de inferioridade em relação ao
seu oposto urbano10”.

A idéia de progresso, surgida no século XVIII da economia clássica,
associava a passagem do mundo rural ao urbano com a trajetória da civilização
moderna e o reconhecimento de que a humanidade avança do passado ao
futuro melhorando. Em outras palavras, passando do atrasado ao moderno, do
rural ao urbano, do agrícola ao industrial.

Já no século XIX, o conceito de progresso tem como base a revolução
industrial. Este conceito busca dar ênfase nos setores mais produtivos, ou seja,
os industriais, apoiando o crescimento destes setores e deixando descansar ali
a absorção do emprego e, portanto, a transformação estrutural.

A partir do século XIX ocorreu uma transformação demográfica cujos
múltiplos efeitos passaram a ter importância cada vez maior, como
conseqüência das alterações econômicas, sociais e políticas e culturais que se
produziram desde o início do mesmo século, a cujo conjunto se denominou
Revolução Industrial. A partir desse processo o comércio e os meios de
transporte sofreram grande impulso, as cidades se multiplicaram e a agricultura
se transformou.
A divisão entre os setores primários (agricultura e pecuária), secundário
(indústria) e terciário (comércio e serviços) aprofundou-se em escala mundial, e
a população economicamente ativa, empregada no setor secundário, passou a
assumir importância cada vez maior na força de trabalho mundial. Cerca de 2,5
10
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bilhões de homens e mulheres vivem nas zonas rurais de todo o mundo, e 2
bilhões deles são camponeses que cultivam aproximadamente 1,5 bilhões de
hectares, ou seja, aproximadamente, 10 % das terras emersas. Apesar disso, a
distribuição das riquezas de que dispõem esses diferentes grupos, não
corresponde à distribuição da população. A produção agrícola tornou-se um
setor da produção industrial, o que fez com que as áreas rurais ficassem
submissas às exigências do capital urbano-industrial.
De acordo com Ponte:
Ao nos propormos analisar o conceito do rural, torna-se necessário
recorrer ao processo histórico que engendra as diferentes realidades,
uma vez que pela própria dinamicidade do processo têm-se contextos
heterogêneos para cada período, o que leva a uma configuração
específica para tais territórios, repercutindo em diferentes conceitos.
Em cada momento histórico, o rural apresenta diferentes
conceituações e mesmo dentro de cada período, há vários tipos de
realidades rurais, pois além de dependerem das transformações
globais, dependem também de fatores locais, o que os obriga a se
adaptarem a certos fatores para sobreviverem. A partir do século
XVIII, o rural e o urbano são apresentados com uma perspectiva
dicotômica, como sendo pólos opostos, separados e com
características antônimas. Tal visão associa o rural ao atraso, à baixa
densidade populacional, ao isolamento, à falta ou precariedade de
infra-estrutura. Já, o urbano, apresenta um significado de progresso,
desenvolvimento, modernidade, dinamicidade, concentração de
serviços, infra-estruturas, comércio, indústria; ou seja, elementos
11
representativos do desenvolvimento.

As compreensões do desenvolvimento do meio rural foram sendo
transformadas na medida em que se passou a entender com maior clareza a
complexidade e diversidade da realidade em que se demonstram as restrições
e possibilidades do alcance de suas explicações. As sociedades rurais
apresentaram mudanças estruturais, devidas em boa parte ao modelo de
desenvolvimento global. Estas mudanças fazem com que tenhamos que rever

11
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e analisar o rural de forma diferente e, nesta medida, questionar as concepções
tradicionais tanto do urbano quanto do rural.

Os espaços rurais e urbanos não podem ser compreendidos, com
exceção de sua localização, separados um do outro, ou de maneira
extremamente antagônica, visto que são realidades que não existiriam
isoladamente, pois se um não existisse, o outro também não teria significado.
Tais espaços se relacionam e se interpenetram, levando estudiosos a formular
abordagens

que

considerem os

diferentes

níveis

de

integração

ou

distanciamento.
Atualmente, o modelo urbano-industrial vem sendo questionado e o rural
tem adquirido uma maior estima no pensamento sobre o desenvolvimento e
sobre a sociedade em si. O modo de produção capitalista completa a
separação dos laços primitivos que uniam a agricultura e a manufatura. Essa
ruptura, na verdade, não é senão a forma aparente que assume o próprio
desenvolvimento capitalista da agricultura entendido num sentido mais amplo.
Por muito tempo, o mundo rural tornou-se objeto de estudo e de
interesse dos sociólogos rurais pelo aspecto “negativo” que apresentava, ou
seja, por aquilo que parecia não se completar com as características da
modernidade, não por aquilo que as populações do meio rural eram e sim por
aquilo que esses estudiosos gostariam que elas fossem.
Wanderley afirma que
“quando estou falando de mundo rural, refiro-me a um universo
socialmente integrado ao conjunto da sociedade brasileira e ao
contexto atual das relações internacionais. Não estou, portanto,
supondo a existência de um qualquer universo isolado, autônomo em
relação ao conjunto da sociedade e que tenha lógicas exclusivas de
funcionamento e reprodução. Porém, considero que este mundo rural
mantém particularidades históricas, sociais, culturais e ecológicas,
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que o recortam como uma realidade própria, da qual fazem parte,
inclusive, as próprias formas de inserção na sociedade que o
engloba.”12

Para compreender o novo modelo de relações entre o mundo rural e o
mundo urbano, é necessário redefinir os papéis de cada um destes âmbitos, a
partir daí, chegando a sociedade moderna deve reconhecer e assumir a
necessária interdependência das áreas rurais e urbanas; definir explicitamente
o decisivo papel do mundo rural e dotá-lo de instrumentos adequados de
desenvolvimento.

O mundo rural vem sendo reconhecido cada vez mais como um espaço
complexo, multifuncional, onde se revelam aspectos básicos da sociedade
moderna. Muito diferente do rural destinado ao desaparecimento por
decorrência o processo de modernização. A interferência do homem na
realidade e particularmente no meio rural, resulta em diferentes impactos, que,
aos poucos, reproduzem alterações no meio físico e nos sistema produtivo,
com conseqüências diretas nas relações de produção e de trabalho e no modo
de vida das comunidades. A maneira como se distribuem os benefícios podem
refletir desigualdades e degradações do ambiente e o próprio empobrecimento
dos fatores de produção, bem como nos processos de construção identitários.

A situação, no que se refere o jovem rural, é preocupante, pois no plano
de agricultura do capitalismo, não há espaço para o camponês e, menos ainda,
para o jovem do campo. Muitas vezes eles são expulsos do meio rural pelos
12
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projetos de expansão das grandes construções de usinas hidrelétricas, pelos
grandes latifundiários que vão adquirindo mais terras, ou atraídos por uma vida
considerada mais digna através de empregos e facilidades na cidade, por
exemplo.

1.4: Juventude rural
Tradicionalmente, os jovens, inseridos nos ritos comunitários e nos
afazeres da propriedade, têm consciência de que, se permanecerem no
campo, se tornarão os herdeiros das tarefas dos pais. Até algum tempo atrás, o
filho homem mais novo herdava a maior parte das terras da família, mas tinha a
responsabilidade de cuidar dos pais quando envelhecessem.
O uso da categoria agricultura familiar nesta problemática de estudo
refere-se ao fato de que o conceito abrange características essenciais para
entender os sujeitos a que estamos nos referindo, bem como a sua
generalidade nos permite possuir uma apreensão da diversidade existente no
universo da agricultura familiar. De acordo com Wanderley (1999, p. 25):

O ponto de partida é o conceito de agricultura familiar, entendida
como aquela em que a família, ao mesmo tempo em que é
proprietária dos meios de produção, assume o trabalho no
estabelecimento produtivo. É importante insistir que esse caráter
familiar não é um mero detalhe superficial e descritivo, ou seja, o fato
de uma estrutura produtiva associar família produção-trabalho tem
conseqüências fundamentais para a forma como ela age econômica e
socialmente. No entanto, assim definida, essa categoria é
necessariamente genérica, pois a combinação entre propriedade e
trabalho assume, no tempo e no espaço, uma grande diversidade de
formas sociais.
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A percepção do “ser jovem rural” também é compreendida a partir do
critério idade. Para isso, os autores fundamentaram-se em indicadores
demográficos, critérios normativos ou padrões estabelecidos pelos organismos
internacionais. Questionando este conceito podemos perceber que se embasa
numa compreensão limitada ao parâmetro biológico, não abarcando as
dimensões histórico-culturais do “ser jovem”.
Hoje,

encontramos

uma

juventude

rural

que

se

caracteriza,

principalmente, por apresentar uma maior instrução formal, ou até mesmo
informal

que

acessibilidade

suas
às

gerações

novas

anteriores;

tecnologias;

uma

uma

maior

maior

familiaridade

predisposição

e

para

empreendimentos associativos e solidários e um maior compromisso com o
meio ambiente, tendo consciência de temas, como por exemplo, a
sustentabilidade.
A juventude rural passou a ganhar visibilidade a partir do momento em
que começou a se questionar quem daria continuidade ao trabalho agrícola, se
aqueles que tradicionalmente realizariam esse papel, os jovens, estavam se
desvinculando daquilo que é considerado culturalmente característico de rural.
“A importância da juventude rural despontou no momento em que ocorreram
profundas transformações no campo com o impacto da modernização13”.
Estimulados a tentarem a vida na cidade, hoje os jovens se dedicam mais aos
estudos do que a geração de seus pais, e acreditam que o estudo poderá livrálos do trabalho pesado.

13
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A população rural brasileira vem se preocupando menos com as
atividades de natureza agrícola. Ascendem as ocupações associadas a uma
nova dinâmica no meio rural resultante da presença crescente dos setores
secundário e terciário, em atividades do tipo urbano, mas localizadas dentro de
áreas rurais, a exemplo das ligadas ao lazer, ao turismo e mesmo à
terceirização de parte das atividades do processo produtivo da agropecuária.
(Silva, 1996; 1997 e 1998).
As principais razões que fazem com que grandes quantidades de
habitantes saiam da zona rural para as grandes cidades são, entre outras, a
busca de empregos com boa remuneração, qualidade de ensino e necessidade
de infra-estrutura e serviços (hospitais, transportes, educação, etc.). O êxodo
rural provoca alguns problemas sociais. Cidades que recebem grande
quantidade de migrantes, muitas vezes, não estão preparadas para tal
fenômeno, os empregos não são suficientes e muitos migrantes partem para o
mercado de trabalho informal e passam a residir em habitações sem boas
condições (favelas, cortiços, etc). Os municípios rurais também acabam sendo
afetados pelo êxodo rural. Com a diminuição da população local, diminui a
arrecadação de impostos, a produção agrícola se enfraquece e muitos
municípios acabam entrando em crise.
O aumento dos conflitos no meio rural – gerado pela expansão do
agronegócio, somado à falta de condições básicas nas comunidades rurais,
como educação, saúde e lazer – fazem com que o jovem saia cada vez mais
do campo.
Esse impacto trazido pela modernização tem gerado ou a saída desses
jovens, e/ou o desinteresse com as atividades agrícolas, o que tem acentuado
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o envelhecimento do campo, ou seja, os pais permanecem sozinhos na
propriedade e, por ocasião de sua morte, ou falta de condições de manutenção
da unidade produtiva, a mesma é vendida para outras pessoas.
De acordo com o censo demográfico 2000 do IBGE, os jovens urbanos
brasileiros com 18 anos ou mais, tem um nível de escolaridade 50% maior do
que aqueles que residem no campo. Além disso, faz-se necessário registrar
que 10% dos jovens rurais são analfabetos e 80% da juventude do campo para
ter acesso à educação, precisa deslocar-se a centros urbanos, em sua grande
parte, o que faz com esse grupo social acabe se “encantando” pelo modo de
vida urbano, e queiram adicioná-lo ao meio rural. A permanência no campo dos
jovens rurais, tem sido desfocada por aquilo que o urbano dita como “o
correto”. “É a partir de uma releitura dos valores urbanos nos trazidos “de fora”
ou obtidos “fora”, mas realizados na localidade de origem, que novos papéis
sociais, novas identidades e novos projetos são definidos14“.

Essa “perda” da identificação rural acarretou em uma aproximação, da
parte do rural, das características da juventude rural e urbana, como por
exemplo, as necessidades de consumo e lazer (incluindo aqui o “modo de falar
caipira” e o “modo de falar urbano”), a desvalorização do trabalho agrícola e a
maior proximidade com os valores urbanos, entre outros. Quando os jovens
começam a ter os primeiros contatos com a cultura citadina, é comum terem
vergonha de se assumirem como rurais, negando, assim, sua identidade de
camponeses e se colocando numa posição inferior aos jovens urbanos, ou
tentando se “igualar” a juventude da cidade grande. De qualquer forma, os
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jovens do campo e da cidade compartilham preferências, no modo de vestir, no
modo de falar, na escolha de seus ídolos do momento, na torcida pelos times
preferidos, etc.

Vários autores alertam que existem diferentes juventudes e que as
mesmas se configuram a partir de suas vivências, referências subjetivas e
grupais e identidades sociais. Para Bourdieu (1984) o conceito de juventude é
construído socialmente, não se podendo falar do jovem como se ele fosse uma
unidade social, um grupo constituído com interesses comuns. Por isso, deve-se
levar em conta a individualidade de cada “juventude” e que ela não deve ser
vista como uma população completamente homogênea.

A essa importância na valorização do estudo, supracitada, soma-se uma
forte diminuição do patriarcalismo. Acerca deste modelo predominante na
comunidade rural, Castells afirma: “O patriarcalismo é uma das estruturas
sobre as quais se assentam todas

as sociedades contemporâneas.

Caracteriza-se pela autoridade, imposta institucionalmente, do homem sobre
mulher e filhos no âmbito familiar”

15

. No entanto, a família baseada no

patriarcalismo vem se enfraquecendo e, mesmo no meio rural, as mulheres
conquistam relativa liberdade e independência. Para Castells, a crise do
patriarcalismo está fundamentada no enfraquecimento do modelo familiar
baseado na autoridade exercida pelo homem sobre toda a família.
O predomínio jovem e feminino no aspecto da migração rural-urbana
corresponde a mecanismos muito complexos e diversos, acompanhados das
situações locais, tendo em vista as enormes diferenças socioeconômicas e
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culturais reinantes num país de dimensões do Brasil. Camarano e Abramovay
tornam mínima a hipótese desse êxodo se estabelecer por causa de uma maior
receptividade do mercado de trabalho urbano como detonante dessa dinâmica.
A saída do campo aparece associada às dinâmicas existentes dentro das
próprias famílias, em que se destaca o fato de que à sobrecarga de trabalho no
interior das explorações se soma a quase inexistência de horizontes futuros de
valorização pessoal e profissional (Abramovay et al., 1997 apud Camarano;
Abramovay, 1998, p. 10). Outra das hipóteses sugeridas reside na associação
entre migrações e formação educacional. A tradição latino-americana evocada
por Camarano e Abramovay (1998) é a de que os estudos são valorados num
nível superior de importância no caso dos jovens do sexo feminino,
diferentemente do caso masculino.
Além da masculinização que vem sofrendo, o meio rural está também
envelhecendo (Camarano e Abramovay, 1998), os agricultores têm mais de 55
anos de idade, possuem baixa escolaridade, apresentam grande dificuldade de
produzir renda regular, sendo estes, alguns dos tantos fatores que geram
obstáculos para fazer com que os filhos permaneçam nas propriedades. Os
filhos por sua vez têm escolaridade bem mais elevada que seus pais,
cresceram com uma cultura diferente da que seus pais estão habituados e
incorporaram parte do modo de vida urbana; além de não terem sido
preparados para a gestão frente aos desafios da produção e mercados da
atualidade e vêem poucos atrativos para continuar a profissão exercida pelos
seus pais.
Esses fatores acabam apresentando como resultado uma diminuição
generalizada na participação percentual da população jovem (idade inferior a
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14 anos) na população total, como demonstração de um movimento de
aumento da esperança de vida das pessoas e de drástica redução das taxas
de fecundidade. Tanto a ausência potencial de jovens no meio rural como a
desproporção entre sexos podem danificar a validade de qualquer iniciativa que
tem como orientação reverter o quadro de desruralização que se apresenta
hoje.

1.5: Influências da mídia na juventude
Essa construção do conceito de juventude, a partir da qual se identifica
hoje um amplo setor da população com características próprias, consolida-se
com os novos ordenamentos sociais e produtores de finais do século XIX e,
principalmente, do século XX, como por exemplo: a mídia. A globalização e a
universalização das comunicações, da publicidade, da TV a cabo, da Internet e
as crescentes trocas a partir da nova conectividade originaram novas
características e novos arranjos à vida cultural e social do jovem.
Em recente pesquisa realizada pela Revista VEJA, constatou-se que os
jovens brasileiros têm renda própria de 30 bilhões de reais por ano e o poder
de influenciar compras dos pais estimadas em 94 bilhões de reais. Também é
resultado dessa pesquisa que 37% dos jovens fazem compras em shoppings,
contras 33% dos adultos e que a maior parte do que se produz no mercado
publicitário, que movimenta 13 bilhões de reais por ano, tem como alo a
parcela de 28 milhões de brasileiros com idade entre 15 e 22 anos16.
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A revista ainda aponta que a partir dos anos 90, as pesquisas realizadas
sobre a juventude assinalam para um panorama juvenil de enorme diversidade
cultural, onde se insere um não compreendido surgimento progressivo de
novos valores e grupos de afinidades culturais, fatores estes que em conjunto
do ressurgimento de antigos valores em renovação, formam um contexto
variado que se liga diretamente à conjuntura juvenil (e adulta) dos anos 80,
como um ponto inicial de referência. Há, entretanto, uma altercação
fundamental na juventude surgida a partir dos anos 90, crescente após os anos
90, que se dá através das relações com a mídia, sobretudo através da Internet
e que atravessa diametralmente a cena jovem atual. Aqui, já não podemos nos
limitar apenas às juventudes européias e americanas, pois a característica nãopresencial das novas tecnologias tratou de espalhar todo um conteúdo cultural,
em diversos sentidos de trocas.
Por essa vulnerabilidade na hora de discernir se é uma boa opção
consumir determinado produto ou não, a própria cultura jovem – com seu estilo
inovador e arrojado – tem dado nova “cara” às propagandas, que variam de
uma participação velada em novelas e outros programas, até superproduções
com direito a participações de artistas reverenciados pelos jovens e que vão
ser o principal referencial dos consumidores na hora de adquirir algo. É notório
que há uma intensa ligação entre mídia e consumo, entendendo que esta
associação é um aspecto central no contexto contemporâneo.
A juventude é o público alvo da indústria cultural. As músicas, a moda e
o entretenimento têm seu objetivo certo: atrair a energia incessante da
juventude para consumir. A lógica é distrair a juventude com ilusões que não
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ajudem na mudança de pensamento e de ação e colocá-la em um lugar onde o
pensar social é inexistente.
No presente capítulo, foi realizado um breve apanhamento bibliográfico e
documental acerca de conceitos de juventude e juventude rural. Vimos que
entre os próprios estudiosos do tema, há idéias que divergem no sentido de
categorizar a classe juvenil. Além disso, foi apresentado o conceito de
identidade, à luz de Castells e foi realizada uma pequena introdução sobre a
relação da mídia televisiva com os jovens.
No capítulo a seguir, trataremos acerca de como a mídia televisiva
exerce sua influência na juventude rural e quais as conseqüências desse fator.
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CAPÍTULO II
MÍDIA – Conceitos de mídia e a mídia televisiva

Esse capítulo tem como objetivo apresentar o conceito de mídia
existente na literatura (fazendo uma análise na cultura de massa),
aprofundando no conceito de mídia televisiva, para assim poder analisar quais
as relações e influências que a mesma exerce na juventude como um todo e
especificamente quais as relações e influências que ela desempenha na
juventude do meio rural.

1.1 – Mídia e cultura de massa

Para que possamos entender a mídia, é necessário analisarmos
anteriormente o que é chamado de cultura de massa. Apresentar uma definição
de cultura é uma tarefa complexa, já que vivemos em um período histórico
onde a praticidade substitui o lugar antes ocupado pelos conceitos. Ainda mais
quando se trata da cultura de massa, ou cultura popular, onde observamos a
sua presença em nosso dia a dia, sem a reflexão necessária.
Como afirmar os autores de “Identidades Juvenis em Territórios
Culturais Contemporâneos17”, antes de entendermos o que é categorizado
como cultura de massa, precisamos conhecer o seu contexto histórico. Como
fruto das tecnologias de comunicação vivenciadas no século XX, e das
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circunstâncias

configuradas

na

mesma

época,

a

cultura

de

massa

desenvolveu-se a ponto de se tornar mais visível do que os outros tipos de
cultura anteriores e alternativos a ela. Antes do surgimento de mídia como o
cinema, o rádio e a TV, falava-se em cultura popular, colocando-a em oposição
à cultura erudita das classes aristocráticas.

Segundo Eclea Bosi a cultura de massa não passa, na verdade, de um
oceano de imposições ditadas pelos meios de comunicação, muitas vezes
identicamente destinadas às mais diferentes regiões e povos. Não é por outro
motivo que as massas, sejam da América, Europa ou Ásia, apreciam e
produzem a mesma arte, vestem as mesmas roupas, gostam das mesmas
comidas. Não é por razão diversa que os estilos, as maneiras, as tradições,
enfim, a cultura peculiar de cada povo vem dando lugar, em larga medida, a
uma triste vitrine universal18. (BOSI, 2000:102)

Portanto a cultura de massa é uma cultura produzida através da
ideologia que tenta se apresentar como sendo a própria cultura. A cultura de
um povo jamais poderá ser a cultura de massa, já que a construção da cultura
popular é conseqüência da experiência histórica de um povo, que mediante sua
própria história constrói sua identidade.
Nestor Canclini falando sobre o uso da mídia no regime de repressão
política afirma: “A mídia se transformou até certo ponto, na grande mediadora
e, portanto, em substituta de outras interações coletivas. A cultura urbana é
reestruturada ao ceder o protagonismo do espaço público às tecnologias
eletrônicas. Como quase tudo na cidade "acontece" porque a mídia o diz e
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38

como parece que ocorre como a mídia quer, na qual o real é produzido pelas
imagens geradas na mídia.19”
Ultimamente, é corriqueiro o uso da palavra mídia para se referir aos
meios de comunicação de massa. Usa-se mídia para se referir à televisão, ao
rádio, à internet e até mesmo aos aplicativos dos aparelhos de telefonia móvel.
Mas de onde surgiu a palavra mídia? Qual sua origem histórica e por que ela
está sendo tão fortemente usada na nossa sociedade? É objetivo desse subitem tentar explicar as dúvidas destacadas.
Segundo SANTAELLA20: "a origem do termo é latina, medium (singular)
e media (plural) querem dizer meio e meios. Em inglês, os termos são usados
para designar um meio (medium) e os meios (media) de comunicação,
pronunciando-se midium e mídia".
Em um breve apanhado histórico, observamos que a origem do uso da
palavra mídia está nas pesquisas norte-americanas sobre mass media,
herdeiras (em sentido cronológico) dos estudos sobre voto, comportamento
eleitoral, propaganda e opinião pública nos períodos pré e pós-guerras, entre
os anos 1920 e os 1940, nos Estados.
O grande desenvolvimento da mídia deve-se principalmente as guerras,
onde jornalistas do mundo inteiro se reuniam em países que estavam em
conflito.
De acordo com CRESPO21, no Brasil, o termo mídia foi criado a partir do
“aportuguesamento” do inglês "media", para designar a função, o profissional, a
área, o trabalho de mídia ou o ato de planejar, desenvolver, pensar e praticar
mídia, nas agências de publicidade. Isto aconteceu porque até o final da década
19

In: http://manassesqueiroz.blogspot.com/2005/12/o-perigo-da-cultura-de-massa.html
SANTAELLA, Lucia. Cultura das mídias. 4a. ed. 2004. São Paulo: Experimento, 1996.
21
CRESPO, Filipe Vietri. Mídia. In: http://www.blogdocrespo.com.br/post/2009/04/06/Midia.aspx
20
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de 60, nas agências de publicidade, a área era chamada de "departamento de

media", com a grafia em inglês.
Não demorou muito para que toda a imprensa brasileira, tanto os
jornalistas bem conceituados, como também apresentadores de auditório e
artistas, passassem a se referir aos meios de comunicação como “a mídia”. E
com a popularização da informática, hoje o termo também é usado até para
designar os discos de CD e DVD.
Ainda de acordo com Santaella: "O termo mídias, no plural, visa por em
relevo os traços diferenciais de cada mídia, para caracterizar a cultura que
nasce nos trânsitos, intercâmbios e misturas entre os diferentes meios de
comunicação” 22.
A autora afirma que cultura e comunicação são inseparáveis, e defende
o termo “Cultura das Mídias”, sugerindo que, com o crescimento das mídias e
seus canais de comunicações, as divisões entre a cultura erudita, cultura de
massa e a popular serão abaladas e se tornará impossível delimitar onde uma
cultura se inicia e onde termina por causa das interações que sofrerão entre si.

Liziane Guazina afirma que:
O uso generalizado da palavra mídia é recente nas pesquisas em
Comunicação no Brasil. A partir da década de 90 é que começou a
ser amplamente empregada. Em muitas das publicações
especializadas, porém, mídia é utilizada no mesmo sentido de
imprensa, grande imprensa, jornalismo, meio de comunicação,
veículo. Às vezes, é citada no plural, mídias, num esquecimento deliberado ou não - de sua origem latina como plural de medium
(meio). A palavra mídia é mais utilizada nos estudos que relacionam
os campos da Comunicação e da Política, e da Comunicação e
Economia Política; estudos estes que se constituem em subtemas
específicos da Comunicação e, ao mesmo tempo, temas

22

SANTAELLA, Lúcia. A assinatura das coisas. Peirce e a literatura. Rio de Janeiro: Imago,
1992
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multidisciplinares,
23
conhecimento.

compartilhados

por

outros

campos

do

Em levantamento realizado por Rubim e Azevedo (1998)24, foi possível
identificar a presença do termo mídia em seis dos sete grandes subtemas da
agenda de pesquisa sobre Comunicação e Política no Brasil. Mídia aparece em
estudos

sobre

comportamento

eleitoral

e

mídia,

discursos

políticos

midiatizados, estudos produtivos da mídia, ética, política e mídia, mídia e reconfiguração do espaço público e sociabilidade contemporânea, mídia e
política.

Portanto, é notório que não há um conceito sólido do que vem a ser a
mídia, contudo, podemos defini-la (também), como um instrumento que
designa, de forma genérica, os meios de comunicação, ou seja, os veículos
que são utilizados para a divulgação de conteúdos de publicidade e de
propaganda.

1.2 – A mídia televisiva

Fernando Oliveira apresenta a mídia como: mediação primeiramente
como condição inerente ao “existir no mundo” e como “campo” de informação,

23

GUAZINA, Liziane. O conceito de mídia na comunicação e na ciência política: desafios
interdisciplinares. Dossiê mídia e política, 2004.
24

RUBIM, A.A. C.; AZEVEDO, F. Mídia e Política no Brasil. Lua Nova, São Paulo, n. 43, 1998,
p. 189-216.
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de codificação e decodificação de mensagens, que opera tanto sob o princípio
da regularidade e da ritualização, quanto sob o da “ruptura” 25.
A psicoterapeuta Andrea Pavlovitsch apresenta noções de mídia e da
televisão extraídas das idéias de Witter e Fierro. A televisão, como meio de
comunicação de massa, principalmente da publicidade, pode ser considerado
como a segunda mídia mais utilizada no Brasil e também a de maior impacto
social (WITTER). Tanto em quantidade de telespectadores, como na qualidade
de ser o meio que atinge, simultaneamente, a audição e a visão, aumentando
seu poder sobre o indivíduo. (WITTER). Assim, podemos considerar que a
atenção que um sujeito presta a uma televisão é superior, por exemplo, a
atenção que prestaria a um aparelho de rádio ligado, já que esse somente
poderia utiliza as ondas sonoras. Além disso, as mensagens apresentadas pela
televisão são sempre cheias de dinamismo e rapidez, o que aumenta ainda
mais sua concentração.
Antes do advento da mídia, a comunicação era basicamente realizada
através da comunicação oral, principalmente no que diz respeito a textos
religiosos. O conhecimento, portanto, estava sempre reservado ao monopólio
da nobreza e do clero, os únicos a terem um livre acesso às informações.
(WITTER)

26

. Assim, os meios de comunicação de massa não tiveram uma

função tão democratizante de acesso à informação, ao saber e ao
entretenimento.
Daí surge a publicidade que está diretamente relacionada ao meio social
e seus desejos inconscientes, comportamento consumista e a lógica do
25

OLIVEIRA, F., A mídia e a ordem sancionada: exercícios de violência simbólica, [s.l]: [s.Ed.],
[s.d]
26
WITTER, Carla.; PFROMM NETTO, S.; Universidade de São Paulo. A televisão e o
adolescente: análise de conteúdo da programação preferida. São Paulo, SP: [s. n.], 1991.
Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo.
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mercado permeiam, não somente o individuo, mas o todo social, moldando
tanto os sonhos e os desejos de cada um como o comportamento em grupo
socialmente aceito27.

1.3 – Mídia televisiva e juventude

A cultura de massa é recente no Brasil, nela, vários são os bens
culturais transformados em mercadorias, e isso é uma nova característica na
relação existente entre a cultura e a juventude. Esse tipo de cultura atinge
outros tipos de classes, mas é no jovem que ela encontra consumidores em
potencial a serem explorados.
Segundo pesquisas de Arnaldo (2002, p.439) crianças passam mais
tempo em frente à televisão do que fazendo a lição de casa. Este deslumbre
advém justamente do fato de que nem todos têm a oportunidade de operar
uma câmera fotográfica ou um editor de vídeo, apesar as facilidades que já se
apresentam hoje em dia, o que transforma a mídia em um fazedor de efeitos
mágicos e prazerosos. (ARNALDO, 2002, p. 440).
É especialmente nos momentos de lazer e nos tempos livres que os
jovens constroem suas próprias expressões culturais e seus modos de ser, o
que os diferenciam não só do mundo adulto, mas também de outros grupos
juvenis. Essas expressões são muitas vezes realizadas através das mídias que
os jovens tem acesso.

27

MARCOVITCH, Jacques. . Comunicação e Educação. Comunicação & Educação, São
Paulo, v. VI (16), p. 16-18, 1999.
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Com o intuito de conhecer as características dos jovens brasileiros, foi
realizada a pesquisa Perfil da juventude brasileira, iniciativa do Projeto
Juventude/Instituto Cidadania, e trata-se de um estudo quantitativo, realizado
em áreas urbanas e rurais de todo o território nacional, junto a jovens de 15 a
24 anos, de ambos os sexos e de todos os segmentos sociais. Os dados foram
colhidos em novembro e dezembro de 2003, pelo Núcleo de Opinião Pública da
Fundação Perseu Abramo, onde se indagou, entre outras coisas, as opções de
atividades de ocupação do tempo livre durante a semana e em fins de semana.
Assistir televisão é a atividade realizada por 91% dos jovens.
Segundo Fierro28, apresentado analisado por Pavlovitsch:
os adolescentes são considerados como produtos do grupo, família e
mídia, já que se fala sobre uma concepção sócio-cultural de
adolescência. A mídia, portanto, ajuda a construir essa identidade. É
interessante observar que essa influência passou a ser mais
significativa com a implementação da televisão como uma mídia de
massa, ou seja, a partir do final dos anos 70, quando 90% dos lares
brasileiros já possuíam TV em casa.

A partir desses dados, percebe-se quão grande é a influência que as
mídias, em especial a mídia televisiva exercem nos jovens.
A população jovem do país constitui-se em um público-alvo de uma série
de estratégias, típicas de qualquer sociedade capitalista, necessárias e/ou
intencionais (marketing, mídia, indústria de consumo e de lazer) voltadas
exclusivamente para este grupo. Estando expostos a tantos apelos, fica muito
difícil que os jovens não sejam levados a atendê-los e, algumas vezes sofrerem
por suas conseqüências. Não é possível, muito menos, afastá-los desta ou
daquela estratégia para que não sejam influenciados.

28

FIERRO, A. Relações sociais na adolescência. In: COLL, C.; PALÁCIOS, J.; MARCHESI, A.
(Orgs.). Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia evolutiva. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1995. p.299-305.
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Se a cultura é uma questão importante para o desenvolvimento do tipo
de jovem que será criado na sociedade29, podemos concluir que a mídia tem
um papel de destaque nesta tarefa. As informações que aparecem na mídia
atingem, em diferentes proporções, o tipo de visão que um jovem tem de si
mesmo e dos outros, porém o jovem não estará passivo diante desses
conteúdos transmitidos30.

1.4 – Mídia televisiva no cotidiano dos jovens rurais

Pode-se afirmar que os tradicionais valores camponeses permanecem
existindo no meio rural, mas os mesmos apresentam uma grande flexibilidade.
Autores de diversas áreas atrelam essas mudanças à inserção dos meios de
comunicação de massa nas comunidades rurais: “Os efeitos da mídia urbana
atingiram em poucas décadas aqueles valores longamente estabelecidos nas
comunidades do meio rural, substituídos por valores bastante diferentes31”.
Não tendo a seu dispor opções diversificadas e variadas de
entretenimento, o descanso e repouso e dos jovens após as atividades de
casa, da lavoura ou da escola, assim como nos fins de semana, é ocupado
pela televisão. Para Maria de Fátima Elias, os adolescentes do meio rural, “ao

29

ROCHA, Gibsi Possapp . Adolescência. In: Alfredo Cataldo Neto; Gabriel Chittó Gauer; Nina
Rosa Furtado. (Org.). Psiquiatria para Estudantes de Medicina. 1ª ed. Porto Alegre/RS:
EDIPUCRS, 2003, v. , p. 227-233.
30
OZELLA, S.;ANDRIANI, AG.P., Adolescências construídas: a visão da psicologia sóciohistórica. São Paulo: Cortez, 2003.
31
ENDLICH, Ângela Maria. Perspectivas sobre o urbano e o rural. In: SPOSITO, M.
Encarnação Beltrão e WHITACKER, Arthur Magon (Org.). Cidade e Campo: relações e
contradições entre urbano e rural. São Paulo: Expressão Popular, p. 11-32, 2006. p. 24.
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chegarem da escola, almoçam e vão cumprir suas obrigações, as quais
terminam ao final da tarde. Aí é banho, janta e televisão”32.
Para Carneiro33, a TV transmite um modelo de vida que atrai e confunde
os jovens rurais, que “estariam vivendo uma ambigüidade de valores que se
traduz em manter um vínculo afetivo com o modo de vida local, ao mesmo
tempo em que vêem a sua auto-imagem refletida no espelho da cultura
‘urbana’, ‘moderna’ que lhes aparece como referência para a elaboração de um
projeto para o futuro”.
Durston crê que através dos meios de comunicação os jovens ficam em
contato com informações diversas, privilegiando a socialização. O autor atesta
que as mensagens possuem “princípios como a democracia, direitos humanos
e justiça social, relevando o papel das mulheres mais ativo e mais livre, o que
interrompe quase todas as culturas tradicionais, mas interrompe em um sentido
fundamentalmente positivo” 34.
Se vivemos em uma sociedade em que a mídia valida regras e valores
de cidadania, de que maneira os jovens rurais processam e negociam os
modelos de juventude urbana estampado em programas televisivos?
É necessário ressaltarmos que o jovem rural da atualidade tem acesso a
informações de um mundo globalizado, através das mídias. Esses jovens não
querem apenas ter acesso a essas informações, mas também desejam ter

32

ELIAS apud BUDAG, Fernanda Elouise. Comunicação, Recepção e Consumo: Suas interrelações em Rebelde-RBD. Qualificação de Dissertação - Escola Superior de Propaganda e
Marketing – ESPM/SP: São Paulo, 2007. p. 69.
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BRANCO, Paulo Martoni (Org.). Retratos da juventude brasileira: Análises de uma pesquisa
nacional. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, p. 243-262, 2005. p. 249.
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acesso às atividades e benefícios que estão disponíveis aos jovens do meio
urbano.
A difusão dos meios de comunicação em massa, especialmente a
televisão, proporcionou uma aproximação entre o urbano e o rural. Jovens do
campo e da cidade compartilham preferências e costumes, como por exemplo,
no modo de vestir e falar.
Este capítulo teve como propósito principal apresentar as definições de
mídia, especialmente de mídia televisiva, existentes na literatura e fazer uma
relação dessa categoria com os jovens, especificamente, com os jovens da
zona rural.
No capítulo a seguir, analisaremos a teoria na prática, através da
realidade de jovens rurais do município de Nísia Floresta/RN.
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CAPÍTULO III
A TEORIA NA PRÁTICA - OS JOVENS DE NÍSIA FLORESTA

Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos
através da aplicação dos questionários, com os jovens do município de Nísia
Floresta, além de realizar uma análise qualitativa dos resultados e de
apresentar uma breve história do município norte-rio-grandense.

1.2 – Nísia Floresta

Os primeiros habitantes da região de Papary, conhecida desde os idos
de 1600, foram os índios Tupis. Papary, a fusão das línguas Portuguesa e Tupi,
Paspary, significa “Salto de peixe”, é a denominação de uma lagoa de pesca
abundante existente no território, ao lado das lagoas Guaraíras e Papeba e
como ficou conhecida a região e o povo por bastante tempo.

Pela Lei número 242, de 18 de fevereiro de 1852, o povoado
desmembrou-se de São José de Mipibú, tornando-se município com o nome de
Vila Imperial de Papary e em 1 de fevereiro de 1890, passou a denominação de
Vila de Papary. Em 1948, a comunidade de Papary em homenagem a sua filha
mais ilustre, mudou seu nome para Nísia Floresta. A homenageada nasceu em
Papary, mais precisamente no Sítio Floresta, no ano de 1810.

A cidade de Nísia Floresta possui uma área total de 312,2 km²,
equivalente a 0,59% da superfície do estado e está localizada a 43 km da
capital. O acesso pode ser feito pela rodovia BR 101, que dá acesso a RN063,
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em um percurso direto, ou pelo litoral, através da Rota do Sol, chegando às
praias do município. Possui o clima tropical chuvoso com verão seco e estação
chuvosa adiantando-se para o outono.
Situada em uma porção de terra privilegiada pela natureza, Nísia
Floresta encanta os olhos e o paladar de seus freqüentadores, capturado por
tudo de bom que a cidade tem a oferecer. Rodeada por diversas lagoas, lagos,
rios, riachos, e veios d’água que brotam à flor da terra, além de belíssimas
praias, o município tem explorado cada vez mais seu potencial turístico, que
assim como no restante do Estado, é uma das atividades que mais cresce nos
últimos anos.

Figura 3: Câmara Municipal de Nísia
Floresta

Figura 4: Prefeitura Municipal de Nísia
Floresta

A cidade tem recebido nos últimos anos um forte investimento do capital
estrangeiro, como pode ser percebido pelas constantes construções de
condomínios e demais edificações, principalmente ao longo das praias de seu
litoral. Além do turismo, outra atividade que tem sido destaque na economia de
Nísia Floresta é a carcinicultura. São dezenas de fazendas de camarão
espalhadas pelo município35.

35

Fonte: Site da Prefeitura de Nísia Floresta (http://www.nisiafloresta.rn.gov.br)
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Figura 5: Praça da Igreja Matriz

Figura 6: A bela e centenária árvore, de origem
africana, Baobá, plantada na cidade em 1877.

1.3 Juventude de Nísia Floresta

De acordo com o IBGE, a população residente em Nísia Floresta, de 15
a 24 anos, no ano de 2001, era de 3.737 mil pessoas; quase 17% da
população total do município, que é de 22.906 mil habitantes.

Como uma forma de ilustrar as informações teóricas contidas nesse
trabalho, confirmado-as ou não, foram aplicados 40 questionários no município
de Nísia Floresta. A aplicação dos questionários foi realizada na Escola
Municipal Yaya Paiva, durante o Programa De Saúde nas Escolas realizado
entre os dias 16 e 20 de novembro de 2009. A escola possui 1.278 alunos e se
encontra na Rua João Batista Gondim, número 100, Centro, Nísia Floresta. No
período de aplicação dos questionários, estava sendo realizada a Semana do
Programa de Saúde nas Escolas. Um dos participantes dessa semana do PSE,
Disraeli Sátira, é contato do autor dessa monografia, o que facilitou o acesso à
escola, e a seleção da mesma, como campo de pesquisa.
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O público alvo para aplicação dos questionários eram jovens que
correspondiam à faixa etária, estipulada pelo IBGE, do que vem a ser
juventude, ou seja, alunos do ensino médio da escola e que tinham ente 15 e
24 anos de idade.

A seguir será realizada a análise dos dados extraídos da aplicação.
1.4 Análise de dados

Como já foi dito, a aplicação dos questionários foi realizada com 40
jovens, de 15 a 24, do sexo masculino e feminino, todos alunos do ensino
médio da Escola Municipal Yaya Paiva. Os dados são os seguintes:

Gráfico 1

Dos 40 entrevistados, 80%, ou seja, 32 alunos se encontram na faixa
etária de 15 a 17, faixa essa que corresponde ao nível de idade regular dos
alunos do Ensino Médio no Brasil. Apenas 20%, ou 8 estudantes,
ultrapassaram a idade regular e estão na faixa etária de 18 a 20 anos de idade.
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Gráfico 2

Com relação ao sexo, encontramos a maioria dos alunos sendo do sexo
feminino, com 63% dos entrevistados. Já no sexo masculino, contamos com a
participação de 37% dos entrevistados. Esses dados reforçam, por exemplo,
estudos de autores como Ricardo Abromovay e Ana Camarano, que revelam a
grande presença das mulheres nas escolas, como uma forma de se encontrar
um escape para os problemas do campo. O que acaba resultando em um
envelhecimento e em uma masculinização nas pessoas que trabalham na
propriedade rural. Na educação, existe uma significativa diferença de gênero,
visto que as meninas costumam dar mais continuidade aos estudos do que os
garotos. Há também a preferência pelos rapazes na sucessão dos pais como
chefes da propriedade rural. Por sua vez, entre as meninas, a ajuda costuma
ser restrita aos trabalhos domésticos, o que torna mais fácil conciliar os
estudos com as atividades diárias em casa.
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Gráfico 3

Dos entrevistados, 62%, estão no 1º ano do Ensino Médio da Escola
Municipal Yaya Paiva (a maioria dos entrevistados) e 38% estão no 2º ano do
Ensino Médio.

PREFERÊNCIAS DAS MÍDIAS
LIVRO

INTERNET

TV

2,50%
25,00%
72,50%

Gráfico 4

Analisando o grau de preferência dos jovens com relação às mídias
disponibilizadas, encontramos que 72,5% dos jovens colocam como primeira
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preferência a TV, o que reflete nos leva a uma possível comprovação do nosso
problema de trabalho. Do restante dos entrevistados 25% dos estudantes
afirmaram que sua segunda preferência é a Internet e apenas 2,5% dos
entrevistados afirmou que sua preferência são os livros. Além dessas
alternativas, eram possibilidades de resposta as seguintes mídias, que não
foram citadas: rádio, revista e jornal impresso, o que define ainda mais o forte
papel da televisão nos jovens.

Gráfico 5

Gráfico 6
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Analisando os gráficos 5 e 6, encontramos uma realidade bastante
presente no meio rural. Dos 40 entrevistados, apenas 1 (2,5%) exerce algum
tipo de atividade dentro da propriedade rural, enquanto 7 entrevistados (17,5%)
exercem atividades fora da propriedade rural.
Para muitos jovens rurais, a ausência de espaços de lazer, de acesso ao
trabalho e a inexistência de um projeto de educação para a juventude rural,
contribuem para a avaliação negativa do campo em relação à cidade e pelo
desejo de migração. Analise as tabelas a seguir:

Tabela 1

15 A 17
ANOS
18 A 20
ANOS
TOTAL

EMPREGO
NO MEIO
RURAL
1

VANTAGENS DE VIVER NO MEIO RURAL
POUCA
VIOLÊNCIA CLIMA NATUREZA
FAMÍLIA

AMIZADES
DURADOURAS

13

5

8

2

3

1

2

0

5

0

0

2

15

5

13

2

3

Tabela 2
DESVANTAGENS DE VIVER NO MEIO RURAL
DIFICULDADE DE
POUCAS OPÇÕES DE
ESTUDO
LAZER
FALTA DE EMPREGO
15 A 17
ANOS
18 A 20
ANOS
TOTAL

8

9

15

4

1

3

12

10

18

Comprovando

o

que

foi

dito

anteriormente,

acerca

da

continuidade dos jovens no meio rural, analisaremos as respostas com relação
às questões que abordavam quais eram as vantagens e desvantagens de viver
no meio rural nas tabelas 1 e 2. Dos 40 entrevistados, as maiores demandas
de resposta, com relação às vantagens, foram a existência do pouca violência

55

no campo e a natureza. Isso afirma um dos estereótipos colocados nas
comunidades de rurais, onde as mesmas são consideradas lugares tranqüilos,
onde não há violência e onde as pessoas têm uma maior liberdade para viver.
Uma das opções que obteve menos respostas foi a de que uma das vantagens
de se viver no campo era a garantia de emprego na propriedade rural.
Com relação às desvantagens de se viver no meio rural, os jovens
consideram que a falta de emprego é a maior desvantagem da vida no campo
(opção escolhida por 18 entrevistados). Esse é um dos fatores que mais
contribuem para a migração desses jovens para as cidades e a perda dos
costumes e comportamentos atribuídos ao mundo rural.
Ainda com relação às desvantagens da vida no meio rural 10 dos entrevistados
afirmou que as poucas opções de lazer apresentadas no meio rural são o fator
que provocam maior insatisfação em dar continuidade a vida no campo. Esse é
um dado muito importante, pois para as classes juvenis, o lazer é a maneira
das

mesmas

se

identificarem com outros

grupos,

imprimirem

suas

características e se diferenciarem de outros comportamentos. Se isso não
acontece com a juventude rural, onde ela vai desempenhar essas
categorias/alegorias?
Podemos relacionar a essa insatisfação dos jovens com a ausência de
uma variação de empregos no meio rural, com as respostas fornecidas com
relação à escolha da profissão que o jovem gostaria de exercer no futuro:
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Tabela 3

Como podemos observar, os jovens entrevistados de Nísia Floresta não
pretendem dar continuidade ao trabalho no campo exercido por seus pais. Das
respostas com relação às suas possíveis escolhas de profissões, apenas um
entrevistado escolheu uma opção que tem relação com o campo/meioambiente, que foi a escolha da profissão Guarda-Florestal. Justamente por não
ter uma perspectiva de continuidade com a profissão de agricultor, esses
jovens têm se inspirado em outras profissões para exercerem na vida adulta.
Mas, até onde a mídia influencia nessas decisões e comportamento
juvenis? Para responder essas perguntas, fizemos alguns questionamentos no
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questionário. Antes de tudo, gostaríamos de saber quanto tempo esse jovem
de rural de Nísia Floresta dedica a assistir televisão por dia:

QUANTIDADADE DE TEMPO QUE ASSISTE TELEVISÃO POR DIA:

Gráfico 7

A partir da análise desse gráfico, observamos que a televisão ocupa um
espaço significativo na vida desses jovens, tanto é que 15% dos entrevistados,
afirma assistir televisão durante mais de 10 horas por dia. Podemos deduzir
que esse jovem, ao chegar do seu dia letivo na escola, dedica todo, ou a
maioria, do que resta do seu dia, para assistir TV.
Contudo, esse resultado pode ter pouca influência na vida desses
jovens, e talvez a TV não passe de um mero instrumento de diversão utilizado
por eles. Para responder essa dúvida, fizemos a seguinte questão.
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Gráfico 8

Analisando o gráfico 8, obtemos a resposta que mesmo assistindo
televisão 5, 6 ou até mais de 10 horas por dia, 62,5% dos jovens (25
entrevistados) não consideram que o conteúdo exibido nas grades de
programação da mídia televisiva exerce um

pode que os faça adquirir

determinado produto exibido e apenas 37,5% dos entrevistados (15 jovens)
afirmam ter adquirido algum produto (as respostas variaram entre roupas,
perfumes, calçados, CDs de trilhas sonoras de novelas, produtos de higiene e
artigos de cama, mesa e banho). Mas será que isso acontece com os
comportamentos e atitudes “vendidos” na mídia através dos personagens
sempre tão estereotipados? Para alcançarmos essa resposta, elaboramos os
seguintes questionamentos:
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Gráfico 9

Gráfico 10

Observando os gráficos 9 verificar que a maioria dos jovens rurais
entrevistados (97,5%) não se identifica com os personagens que a televisão
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apresenta como “rurais”. Já pelo gráfico 10, observamos que a maioria dos
entrevistados, (92,5%), já se sentiu constrangido, ou envergonhado com a
atuação de algum ator ou atriz que interpretava personagens rurais.
De acordo com DANTAS E GOMES36,
com pautas elaboradas a partir de noções pré-construídas (préconceitos), a mídia repete e transforma sentidos historicamente
fabricados sobre o meio rural. Como práticas significantes, os
estereótipos acerca do homem do campo, não se limitam a identificar
categorias gerais de pessoas – contêm julgamento e pressupostos
explícitos a respeito de seu comportamento, sua visão de mundo ou
sua história. O homem rural, portanto, é sempre retratado como sujo,
mal vestido, analfabeto, quando ele vem para a cidade não consegue
se comunicar com os moradores dos centros urbanos.

Todos esses estereótipos, que depreciam o homem do campo, também
são refletidos na representação de jovens rurais em programas televisivos e
reforçam, muitas vezes, a necessidade desses jovens de se parecerem como
modelo “correto” de comportamento exibido pela televisão.
Também questionamos aos jovens se eles acreditam que a realidade
rural é retratada de forma adequada pela televisão.
Acompanhe o resultado:

36

DANTAS, Reuwer e GOMES, Marcilia. O Nordeste na TV: produção de sentido e o discurso
da seca. XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2008.
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Gráfico 11

O gráfico 11 nos mostra que os jovens não estão satisfeitos com a
imagem que a mídia passa sobre o meio rural, o que reafirma o que foi escrito
acima, sobre os estereótipos do meio rural.

Gráfico 10
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Como uma forma de resumir toda a pesquisa, o gráfico 12 nos apresenta
que a maioria dos jovens entrevistados (68% ou 27 jovens), não acredita que a
televisão divulgue da maneira correta, através de seus personagens, do que
vem a ser os costumes, hábitos e o comportamento do jovem do campo.
Mesmo com 32% (13 entrevistados) dos jovens acreditando que a televisão
retrata de forma adequada o jovem rural, a maioria se diz insatisfeita.
Como podemos ver a mídia não tem tanta influência nos jovens rurais
como se pensa. Algumas vezes consideramos que a televisão tem um poder
sobre os telespectadores como se fosse um “poder de hipnose”, mas temos
que lembrar que os próprios telespectadores que escolheram assistir aquele
determinado programa e que a televisão funciona, também, como uma espécie
de resposta àquilo que as pessoas querem ou gostam de ver.
É claro que não podemos ignorar a insatisfação dos jovens rurais no que
diz respeito a maneiro caricata com que a televisão apresenta homens,
mulheres e jovens que ou moram no meio rural, ou que foram viver na cidade.
Foi objetivo do capítulo presente, apresentar e analisar os dados obtidos
através dos questionários aplicados com jovens da E. M. Yaya Paiva no
município de Nísia Floresta, realizando uma relação com as teorias
apresentadas nos capítulos anteriores.
A seguir, apresentaremos as conclusões e a relevância desse trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como uma forma de sistematizar as idéias desenvolvidas neste trabalho,
serão apresentadas a seguir as considerações finais do mesmo, e uma análise
da relevância do tema.
No primeiro capítulo, onde foi realizado um breve apanhamento
bibliográfico e documental acerca de conceitos de juventude e juventude rural,
pudemos analisar quais as características que levam um indivíduo a ser
denominado de jovem, através do conceito de identidade apresentado por
Manuel Castells. Além disso, pudemos observar as diferenças e semelhanças
existentes entre a juventude urbana e rural e de como o termo “juventude” é
melhor contemplado como “juventudes”, devido a sua grande variedade de
características.
O segundo capítulo teve como objetivo principal fazer uma análise
acerca do surgimento do termo mídia. Nele ainda, pudemos tentar
compreender qual o papel da mídia televisiva no comportamento e na vida dos
jovens em geral, e especificamente, nos jovens rurais.
No terceiro e último capítulo deste trabalho, apresentamos e analisamos
os dados extraídos da aplicação de 40 questionários, na cidade de Nísia
Floresta. Neste capítulo, relacionamos os dados obtidos dos questionários,
com a teoria acerca de identidade, características da juventude rural e mídia
televisiva.
É interessante destacar, que através dos resultados dos questionários,
alguns pressupostos desse trabalho foram “quebrados” pelas respostas
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obtidas. Ao construir os pressupostos, pensávamos que os jovens da zona
rural, afirmariam que a televisão era um grande influenciador em seus hábitos e
costumes. Contudo, a analisarmos os gráficos, observamos que mesmo a
maioria admitindo já ter adquirido algum produto inspirado por algum
personagem da televisão, 97,5% dos jovens dizem não se identificar com
nenhum personagem da televisão.
Outra contradição encontrada foi a de que mesmo afirmando que não se
identificam com nenhum personagem da televisão que represente um jovem
rural e não concordando que a televisão retrate uma imagem correta do meio
rural, os jovens entrevistados, quando perguntados sobre a profissão que
pretendem exercer no futuro, não responderam que desejariam dar
continuidade ao trabalho de seus pais, ou exercer alguma atividade ligada ao
meio rural.
A partir das conclusões retiradas dos dados empíricos, levantamos
algumas reflexões, em forma de questões, sobre o tema deste trabalho. Até
que ponto o jovem rural consegue observar a influência da mídia televisiva em
seu comportamento, em seu modo de vestir e no desinteresse pela
propriedade rural? Será que essas novas características, tanto da juventude
rural, como do próprio meio rural em si, não são também fruto de um
“encantamento” com as virtudes do meio urbano, apresentadas pela mídia?
É claro, que não podemos afirmar que o único papel da mídia televisiva
é o de influenciar nas decisões dessa população e ignorarmos o poder de
decisão da mesma de escolher o que assistir e como aplicar essas escolhas
em suas vidas, mas também não podemos deixar de lado a força que esse
meio de comunicação possui. Já que, conforme apresentado no texto, as
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informações que aparecem na mídia atingem, em diferentes proporções, o tipo
de visão que um jovem tem de si mesmo e dos outros, porém o jovem não
estará passivo diante desses conteúdos transmitidos
Portanto, o presente trabalho, a despeito de suas limitações, procurou
contribuir com a pesquisa na qual se propôs e deve ser considerado como um
ponto de partida para o estudo das questões que tratam da juventude rural e da
mídia televisiva, e não como uma resposta definitiva sobre o tema. Esperamos
que a partir dele, outros pesquisadores possam se inspirar para preencher
essa lacuna existente sobre o tema.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
CURSO: CIÊNCIAS SOCIAIS
ORIENTADORA: CIMONE ROZENDO
ALUNO: LEONARDO HENRIQUE SOUSA XAVIER
QUESTIONÁRIO NÚMERO:
1 - IDADE:

2 - SÉRIE:

3 - SEXO: ( )M ( )F

4 – QUAL O SEU ESTADO CIVIL?
( )SOLTEIRO ( )CASADO ( )OUTRO. ESPECIFIQUE: _______________________
5 – VOCÊ TEM FILHOS?
( )NÃO ( )SIM - SE SIM, QUANTOS? _____________________________________
6 - VOCÊ EXERCE ALGUM TIPO DE ATIVIDADE NA PROPRIEDADE RURAL?
( )NÃO ( )SIM - SE SIM, QUAL E QUANTAS HORAS POR SEMANA?
_____________________________________________________________________
7 - VOCÊ EXERCE ALGUM TIPO DE ATIVIDADE FORA DA PROPRIEDADE RURAL?
( )NÃO ( )SIM - SE SIM, QUAL E QUANTAS HORAS POR SEMANA?
_____________________________________________________________________
8 – QUANTAS PESSOAS MORAM NA SUA CASA?
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )6 ( )7 ( )OUTROS. ESPECIFIQUE: ________________
9 – QUAL A RENDA MENSAL DA SUA FAMÍLIA?
(
(
(
(
(

) ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO (ATÉ R$ 465,00)
) 1 SALÁRIO MÍNIMO (R$ 465,00)
) DE 2 ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS (de R$ 930 até R$1,395,00)
) DE 3 ATÉ 5 SALÁRIOS MÍNIMOS (de R$1.395,00 até R$2.325,00)
) SUPERIOR A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS (superior a $2.325,00)

10 – SUA FAMÍLIA RECEBE ALGUM TIPO DE BENEFÍCIO DOS GOVERNOS (MUNICIPAL;
ESTADUAL; FEDERAL)?
( )NÃO ( )SIM - SE SIM, QUAL? _________________________________________
11 – QUAIS AS VANTAGENS DE VIVER NO MEIO RURAL?
( )GARANTIA DE EMPREGO NO MEIO RURAL ( )POUCA VIOLÊNCIA
( )CLIMA ( )VIVER PERTO DA NATUREZA ( )VIVER E TRABALHAR COM A FAMÍLIA
( )AMIZADES DURADOURAS ( )OUTRA:__________________________
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12 – QUAIS AS DESVANTAGENS DE VIVER NO MEIO RURAL?
( )DIFICULDADE PARA ESTUDAR ( )POUCO ACESSO ÀS OPÇÕES DE LAZER
EMPREGOS ( )OUTRA:__________________________________

( )AUSÊNCIA DE

13 - QUAL DESSES MEIOS DE COMUNICAÇÃO VOCÊ UTILIZA COM MAIOR FREQUÊNCIA?
( )TV ( )RÁDIO ( )INTERNET ( )LIVRO ( )REVISTA ( )JORNAL IMPRESSO
14 - ENUMERE NA ORDEM DE SUA PREFERÊNCIA (DE 1 A 6) AS MÍDIAS SEGUINTES:
( )TV ( )RÁDIO ( )INTERNET ( )LIVRO ( )REVISTA ( )JORNAL IMPRESSO
15 - EM MÉDIA, QUANTO TEMPO VOCÊ ASSISTE TELEVISÃO POR DIA?
________ Horas ________ Minutos
16 - QUAL CANAL DE TV VOCÊ MAIS ASSISTE:
( )GLOBO ( )SBT ( )RECORD ( )BANDEIRANTES ( )MTV ( )OUTRO_________
17 - ENUMERE QUAL SUA PREFERÊNCIA (de 1 A 6) NOS SEGUINTES TIPOS DE PROGRAMAS
TELEVISIVOS:
( )NOVELA ( )SÉRIE ( )FILME ( )DESENHO ANIMADO
( )PROGRAMA DE AUDITÓRIO ( )JORNAL ( )OUTRO ______________________
18 – VOCÊ JÁ ADQUIRIU ALGUM PRODUTO (PERFUME, CD, ROUPAS, ETC.) SENDO
INFLUENCIADO POR ALGUM PERSONAGEM DA TV?
( )NÃO ( )SIM - SE SIM, QUAL PRODUTO E QUAL PERSONAGEM?
_____________________________________________________________________
19 – VOCÊ ACHA QUE A REALIDADE RURAL É RETRATADA DE FORMA ADEQUADA PELA
TELEVISÃO?
( )NÃO ( )SIM - POR QUE?
_____________________________________________________________________
20 – VOCÊ ACHA QUE A TELEVISÃO VALORIZA O JOVEM RURAL?
( )NÃO ( )SIM - POR QUE?
_____________________________________________________________________
21 - VOCÊ SE IDENTIFICA COM ALGUM PERSONAGEM DA TV QUE REPRESENTA UM JOVEM
RURAL?
( )NÃO ( )SIM - SE SIM, QUAL? _________________________________________
22 – VOCÊ JÁ SE SENTIU CONSTRANGIDO/ENVERGONHADO COM ALGUM PERSONAGEM DA
TV QUE INTERPRETA UM JOVEM RURAL?
( )NÃO ( )SIM - SE SIM, QUAL? _________________________________________
23 – QUAL PROFISSÃO VOCÊ PRETENDE EXERCER?______________________

