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Resumo 
 
O fator etário como lugar distinto no entendimento das representações 
folkcomunicacionais e sua feição mutável, ainda que baseada na tradição, visando as 
perspectivas de conservação ou mudança dos padrões culturais que incidem sobre a 
ausência ou a existência de fatores como produtividade e rentabilidade, gerando bem-
estar e integração coletiva na rotina familiar para o desenvolvimento local é o foco 
principal desta pesquisa, baseando-se em autores consolidados na teoria 
folkcomunicacional, dialogando com teóricos dos estudos culturais como Bhabha, 
Kellner especificamente relacionando os estudos da cultura juvenil ou da juventude 
instrumentalizando-os para um direcionamento sua participação enquanto divulgadores 
de conhecimento popular. 
 
Palavras-chave: juventude; folkcomunicação; padrões culturais; pós-modernidade; 
desenvolvimento local. 
 
 
Introdução 
 

A juventude não é uma época da vida, é um estado de espítiro. 
Samuel Ullman 

 
 

Os estudos culturais, a comunicação e a juventude têm chamado a atenção de 

estudiosos de diversas áreas na contemporaneidade, sobretudo os estudos que englobam 

os aspectos culturais e as dinâmicas comunicacionais aqui na América latina.  

Diante da rapidez com que vêm se desenvolvendo, estes estudos podem ser 

classificados no cenário atual, como estudos geracionais, estudos da cultura juvenil ou 

da juventude. Estudiosos como Kellner (2001, p.499) define estudos culturais como: 
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“modelos teóricos do relacionamento entre economia, estado, sociedade, cultura e vida 

diária, dependendo, pois das problemáticas da teoria social contemporânea”. E nada 

mais adequado que pensar no jovem dentro desta visão inovadora da construção de um 

tempo. As formas de sentir, pensar e agir utilizadas dentro de sua própria organização 

cultural é o ponto de partida desta reflexão. 

  Tendo a utilização de ferramentas que se estendem do corpo, como 

computadores, i pods, redes de relacionamentos virtuais, internets... que também 

formam parte hoje de uma cadeia de mecanismos que compreendem o processo 

comunicacional, diante às demandas de tecnologia da informação é algo também de 

destaque dentro de comunidades e classes populares, no caso aqui desta pesquisa, no 

interior do estado de Pernambuco. 

Acompanhamos formas distintas de comunicação que variavelmente modificam 

padrões culturais estabelecidos pelo homem em sua origem mais tênue e que na 

contemporaneidade enfrentam uma nova forma de produção simbólica. Fato este não é 

somente característica dos jovens que se encontram nos grandes centros urbanos, mas 

também os que estão distribuídos nas áreas rurais. Este sim é o desafio de pensar a 

juventude e a construção das novas linguagens diante das mutações na era digital. 

Segundo Castells (1996, 1997 e 1998) o uso de computadores constantemente 

verificados nos sistemas de comunicação e informação, provoca o aumento 

da velocidade e a qualidade  (grifo nosso) nas fases do processo de comunicação, 

permite também uma diminuição de custo e aumento de lucros especificamente para as 

empresas. A transmissão de dados e informações, através da revolução digital fornece o 

substrato material para o advento da sociedade de fluxos ou a sociedade da informação. 

Um olhar sobre os jovens como sujeitos produtores de cultura dentro de suas 

comunidades, discorrendo sobre suas experiências e vivências sócio-culturais. 

Moradores de comunidades rurais ou urbanas, ribeirinhas, assentamentos, etc... 

Nosso objetivo é apresentar uma reflexão sobre a utilização da tecnologia e a 

preservação da cultura pelos jovens inseridos numa comunidade rural, localizada no 

município de Santa Cruz do Capibaribe, Estado de Pernambuco, dentro da mesorregião 

do Agreste, microrregião do Alto Capibaribe e região de desenvolvimento do Agreste 

Setentrional, mais especificamente em uma distância de 194,3km do Recife, capital do 

estado, cujas principais vias de acesso são as BR’s 203 e 104 e a PE-130, fazendo 

fronteira ao norte e ao oeste com o Estado da Paraíba, ao sul com os municípios de 

Brejo da Madre de Deus e Jataúba e ao Leste com o município de Taquaritinga do 
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Norte, Santa Cruz do Capibaribe é um antigo distrito de Taquaritinga do Norte, que 

apenas há pouco mais de meio século conseguiu sua emancipação político-

administrativa e, hoje, já alcançou o posto de maior pólo de confecções do eixo 

Norte/Nordeste do Brasil. 

   

PARTICIPAÇÃO DAS NOVAS GERAÇÕES NA CONSTRUÇÃO DA 

COMUNIDADE 

Para a Sociologia, a juventude começaria aos quinze anos e terminaria aos vinte 

e quatro anos. Pelos estudos da Biologia, a juventude estaria dividida em duas fases: a 

pré-adolescência (de 10 a 14 anos) e a adolescência (de 15 a 19 anos). Nos estudos da 

História o limite é diferente, o historiador precisa definir o que é ser jovem, conforme o 

período e a sociedade estudada. Tempo, espaço e cultura são essenciais para 

compreensão do sentido de juventude em história, pois para entender o significado do 

momento jamais poderíamos delimitar em idades. Os historiadores entendem que a 

juventude é uma construção social e cultural, “em nenhum lugar, em nenhum lugar, em 

nenhum momento da história, a juventude poderia ser definida segundo critérios 

exclusivamente biológicos ou jurídicos. Sempre e em todos os lugares, ela é investida 

também de outros valores” (LEVI & SCMITT,1996,p.14).  

A noção mais geral e usual do termo juventude refere-se a uma faixa 
de idade, um período da vida, em que se completa o desenvolvimento 
físico do indivíduo e uma série de mudanças psicológicas e sociais 
ocorre, quando este abandona a infância para processar a sua entrada 
no mundo adulto. No entanto, a noção de juventude é socialmente 
variável. A definição do tempo de duração, dos conteúdos e 
significados sociais desses processos modificam-se de sociedade para 
sociedade e, na mesma sociedade, ao longo do tempo e através das 
suas divisões internas (ABRAMO, 2004, p.1) 
 

A classe hegemônica representada pela sociedade do conhecimento. A sociedade 

industrial determina o que vai ser trabalhado nas sociedades agrárias, mas também 

acreditamos que as mudanças acontecem proporcionalmente ao nível de mobilização 

dos grupos. Podemos lembrar como foi o tempo das sociedades agrárias e as políticas 

dos movimentos sociais diante dos conceitos de cultura. 

Canclini (2002) apresenta a definição de cultura como o conjunto de processos 

sociais de significação ou, de um modo mais complexo, a cultura abrange o conjunto de 

processos sociais de produção, circulação e consumo da significação na vida social. 
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Todas as formas de cultura estão de algum modo relacionadas umas com as 

outras, porque cultura é uma atividade significante ou simbólica. A articulação de 

culturas é possível não por causa da familiaridade ou similaridade de conteúdos, mas 

porque todas as culturas são formadoras de símbolos e constituidoras de temas. 

(BHABHA, 1993). 

O pensador indo-britânico Homi Bhabha defende a utilização do conceito de 

“diferença cultural”, em vez de “diversidade cultural”, mostra um problema que se faz 

presente em praticamente todas as áreas do conhecimento humano, mas que seria algo 

como um “território perdido” nos debates contemporâneos. Sua proposição é pensar as 

fronteiras da cultura como um problema relativo à expressão da diferença cultural, o que 

significa ir além do reconhecimento e do acolhimento das diversidades, bem como da 

crítica aos racismos, ás discriminações e às exclusões. Para Bhabha (1998), enquanto o 

conceito de diversidade cultural conduz, essencialmente, a uma discussão filosófica, a 

idéia de diferença cultural remete à enunciação da cultura, isto é, a um processo através 

do qual se produzem afirmações a respeito da cultura, que fundam e geram diferenças e 

discriminações, ao mesmo tempo em que estão na base da trama de relações de poder e 

de práticas sociais muito concretas, de institucionalização, de dominação e de 

resistência.  

Segundo Breguez (2002) Cada época, sob sua ótica temporal, promove novas 

concepções à ciência do folclore, desde o romantismo, com a valorização da consciência 

histórica, origens míticas e volkgeist. A busca das raízes populares consolida os Estados 

Nacionais, o romantismo passou a valorizar as coisas do povo, conferindo a 

característica  de entidade homogênea.  

O povo não constitui uma simples categoria abstrata, mas é elemento 
vivo, transformador, criador de valores materiais e espirituais 
determinantes no desenvolvimento histórico. As manifestações 
populares, por isso, encerram conteúdo vivo e dinâmico, numa 
constante criação.(BREGUEZ,2002). 
 

Podemos verificar através deste enunciado a importância em distinguir em uma 

mesma sociedade duas formas de cultura: uma erudita, referente à elite, participam os 

grupos que possuem o poder na sociedade burguesa - as classes dominantes; e uma 

cultura peculiar á grande massa populacional, ao povo, às classes subalternas. A cultura 

erudita ou clássica é, assim, formada por um conjunto de símbolos e elementos míticos 

que caracterizam um processo de desenvolvimento cultural avançado. A cultura 

popular, entretanto, reflete um simbolismo rústico, denotando um estágio anterior, mas 
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não estacionário, do desenvolvimento cultural. E é bom deixar claro que estas 

diferenças são de grau, isto é, são determinadas socialmente pela própria estrutura da 

sociedade, e não são diferenças naturais. Outra forma de apresentar a mesma idéia é 

seguindo distinção: a cultura erudita é uma realidade imposta de cima para baixo - dos 

produtores para os consumidores - enquanto que a cultura popular é estruturada a partir 

de relação sociais no coração da sociedade. (BREGUEZ, 2002).  

A Rotina de trabalho dos Jovens trabalhadores do pólo de confecções é um fator 

comum. Um relevante percentual reside em outros municípios, seja em áreas 

consideradas como urbanas ou rurais. 

Entendemos como “mais jovens” os indivíduos que têm até 24 anos de idade. São 

pessoas que na maioria das vezes ajudam os pais durante todo o período do dia ou 

apenas pela manhã ou tarde e nos outros turnos vão à escola ou à faculdade, sem 

distinção entre o sexo masculino ou feminino. Um sentimento muito difundido entre os 

mais jovens é de que não querem passar a vida toda conhecendo a vida unicamente do 

ponto de vista do pólo de confecções. Muitos vão estudar nas faculdades das cidades 

vizinhas e há muitos casos daqueles que não se conformam em não poder financiar seus 

estudos, como no caso de Ronaldo, de 22 anos, varejista, que ainda lamenta o fato de ter 

trancado o curso de administração em Caruaru: 

É muito mal ter que parar a faculdade por que o dinheiro não dá pra 
pagar o curso, assim que eu me estabilizar melhor, pagar ‘as minha 
conta atrasada’ retorno rapidinho. Sem dúvida. 

 
 Mas também existem casos mais escassos, de adolescentes e jovens que não 

demonstram nenhuma intenção de se dedicar a outras atividades, como o de Cláudio, de 

18 anos, vendedor, que afirma: 

Eu não nasci para o estudo não, a minha é negociar, trabalhar pra 
ganhar dinheiro, não tenho mais paciência para sentar, agüentar 
professor, ler... meu negócio não é esse.    

 Quanto aos relacionamentos desse público com a família, existe um realce no 

convívio, devido ao fato deles debutarem no seio do convívio com os seus co-

sangüíneos, fugindo do quantitativo predominante na maioria dos locais, onde a 

iniciação laboral é feita por meio de estágios com empresas ou entidades que não 

possuem vínculos com as famílias dos jovens e adolescentes. Eles trabalham tanto na 

fabricação quanto na comercialização de confecções, muitas vezes as moças se dedicam 

inicialmente à costura e depois migram para a comercialização, acabam fugindo dessa 
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abrangência estatística, quase que com certeza, se a sua família já estiver 

exclusivamente dedicada à etapa de comercialização. 

 No entanto, devemos precisar que o desenvolvimento local encontra-se situado 

em vários domínios, tanto na perspectiva da geração de renda como também no que diz 

respeito às atitudes e transformações. E para posicionar o nosso ponto de vista nos 

embasamos na definição de Paulo de Jesus que afirma que: 

Desenvolvimento local é entendido como um processo que mobiliza 
pessoas e instituições buscando a transformação da economia e da 
sociedade local, criando oportunidades de trabalho e de renda, 
superando dificuldades para favorecer a melhoria das condições de 
vida da população local. (DE JESUS In: CATTANI, 2003). 

     
Os domínios do desenvolvimento local englobam não apenas o cenário 

econômico, mas também religião, cultura, política, saúde, atitudes, lazer, educação entre 

outros. A cultura por sua vez redimensiona o desenvolvimento envolvendo projetos de 

políticas culturais, lazer, economia e conseqüentemente todas as outras dimensões. Para 

Fortin e Prévost “o desenvolvimento local é, antes de tudo, um processo orgânico, um 

fenômeno humano”. (Op. Cit.) 

O desenvolvimento local está coligado, normalmente, a empreendimentos 

inovadores e mobilizadores para uma coletividade, articulando as potencialidades locais 

nas condições dadas pelo contexto. Como afirma Arto Haveri, “as comunidades fazem o 

possível para utilizar as suas características específicas e suas qualidades superiores e 

se especializar nos campos em que têm uma vantagem comparativa com relação às 

outras regiões”. (BUARQUE , 1996, vol.22, nº4)  

Outro aspecto que remete ao desenvolvimento local é que ele incide na 

articulação entre vários atores sociais e instâncias de poder, seja a sociedade civil, 

organizações não governamentais, a iniciativa privada, as instituições políticas ou até 

mesmo o próprio governo. Cada um exerce seu específico papel na consolidação do 

desenvolvimento local. (BUARQUE, 1999). 

A partir da existência de tais pré-requisitos pode se consolidar uma particular 

alteração dos alicerces da organização social do lugar em questão, a partir da 

arregimentação das potencialidades pertinentes para a impulsão do desenvolvimento e 

aproveitamento das capacidades locais, pois para ser de fato bem estruturado e 

sustentável, o processo de desenvolvimento deve resultar em conseqüências incisivas 

que majorem o nível de oportunidades sociais e as possibilidades de atuação e de 

concorrência com os outros núcleos de economia local, recrudescendo a renda e 
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diversificando as formas de riqueza e as possibilidades de melhoramento da qualidade 

de vida, assim como também assegurando meios de conservação dos recursos naturais. 

Pois apesar de se configurar como um movimento de substancial conteúdo 

interior, o Desenvolvimento Local se relaciona com uma realidade mais extensa e 

complexa, com a qual atua e da qual aufere influências e coações. 

 

FOLKCOMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

A perspectiva da Folkcomunicação integra o “conjunto de procedimentos de 

intercâmbio de informações, idéias, opiniões e atitudes do público marginalizado urbano e 

rural, através de agentes e de meios direta e indiretamente ligados ao folclore” (BELTRÃO, 

2001).  

O desenvolvimento local é a saída para que os povos rurais se organizem e 

determinem os seus caminho, considerando os estudos de Paulo de Jesus (2007, 2006a, 

2006b), quando defende que este é o processo que mobiliza pessoas e instituições tendo 

como objetivo melhorar as condições de vida das sociedades locais através da superação de 

dificuldades históricas, de melhores condições financeiras e de autonomia. Como observa 

Jara (1998), o desenvolvimento local, assim como desenvolvimento sustentável, tem como 

princípios fundamentais o bem- estar social, o bem-estar econômico, o equilíbrio ambiental e 

a satisfação das necessidades humanas básicas. Destacamos aqui o conceito de equidade, ou 

seja, a inclusão social através de cortes geracionais e de gênero, etnia e raça e culturas 

populares. 

Considerados os fundadores do Capital Social Bordieu (1980), Coleman (1990) e 

Putnam (2002) deram as bases para o levantamento de material teórico, a partir de meados 

do século XX. A descrição de fenômenos remonta (1840) com Aléxis de Tocqueville. A 

partir de 1988, o conceito foi elaborado. 

A exploração e alienação no trabalho pela divisão e subdivisão das tarefas; o 

desemprego tecnológico e estrutural; as migrações e os conseqüentes desarraigamentos de 

trabalhadores rurais e urbanos propagam os sintomas de anomia social – agressões, violência 

e criminalidade que afetam indiscriminadamente todas as camadas da população. O ritmo e a 

intensidade com que progride a concentração de capital em conseqüência da corrida pela 

produtividade e eficiência, sem considerar os efeitos sociais negativos, não podem ser 

compensados por projetos paternalistas e de caridade. 
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As associações de classes dos mais variados tipos, religiosos, artísticos, artesanais, 

recreativos, de pequeno, médio e grande porte, promovem atividades que abrangem os mais 

diversos segmentos da sociedade humana de sobrevivência. 

Na construção de um ambiente propício para que se possa desenvolver de forma 

integrada e sustentável, é necessária mais que qualquer outro tipo de estratégia um processo 

continuado de comunicação participativa, que privilegie o diálogo como forma de 

desenvolver a “consciência crítica das classes dominadas”, ou seja, o empoderamento por 

meio da valorização de seu saber na luta pela transformação da realidade, busca-se a 

colaboração visando o acesso de todos ao espaço público das decisões coletivas, sendo que a 

transformação social somente é possível, quando a comunidade inteira atua como ator e 

gestor na busca de um coletivo mais equilibrado. De forma similar, a concertação, ou seja, a 

atuação conjunta e coordenada entre a comunidade e as demais instituições sociais, 

destacando o poder público local. 

Daí a necessidade de incentivo a Jovens trabalhadores do pólo de confecções tendo 

em vista a característica maior, de ser a cidade um manancial de cultura popular arraigado 

dentro das práticas expressas, sendo através da organização de eventos culturais, folclóricos 

que fortalecem a identidade deste grupo jovem, que embora estejam se desenvolvendo 

economicamente também preservam as formas de sentir pensar e agir próprias de grupos 

marginalizados, como dizia Beltrão. 

Coleman (1990) trabalha com o conceito de plano individual, apontando a 

capacidade de relacionamento do indivíduo, sua rede de contatos sociais baseada em 

expectativas de reciprocidade e comportamentos confiáveis que, no conjunto, melhoram a 

eficiência individual.  

Aliando os efeitos dos fatores familiares, sociais, econômicos e de sobrevivência, o 

rendimento da família é sem dúvida uma entidade única, distinta dos efeitos da própria 

escolarização. Mas não há simplesmente ambiência familiar única; o entorno familiar pode 

decompor-se analiticamente ao menos entre componentes diferentes: capital social, capital 

humano e capital financeiro. 

O capital social, no plano coletivo, ajuda a manter a coesão social, pela obediência às 

normas e leis; a negociação em situação de conflito e a prevalência da cooperação sobre a 

competição, tanto nas escolas como na via pública, o qual resultaria em um estilo de vida 

baseado na associação espontânea, no comportamento cívico, enfim, numa sociedade mais 

aberta e democrática. 
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Por vezes o poder atua sobre o corpo social forçando-o a mudar de rumo; e depois, 

age dentro e fora da sociedade. Há a influência do povo quando participa das eleições e logo 

passa a obedecer às determinações do governo: “se o governo apresenta defeitos, e por certo 

é fácil assimilar alguns, eles não chocam os olhares, porque o governo emana realmente dos 

governados e porque lhe basta funcionar como pode para que um tipo de orgulho paterno o 

proteja” (TOCQUEVILLE, 1835, p. 80). 

O capital social se fundamenta nas relações entre os atores sociais que estabelecem 

obrigações e expectativas mútuas, estimulam a confiabilidade nas relações sociais e agilizam 

o fluxo de informações internas e externas. Em vez de controles e relações de dominação 

paternalistas, o capital social favorece o fluxo de normas e sanções consentidas, ressaltando 

os interesses públicos coletivos. Dentro da família, é disponível para a educação da criança. 

Quanto menor a polarização entre ricos e pobres, maior o capital social, maior a 

participação em associações e projetos coletivos, maior a renda e melhores as práticas 

produtivas, na agricultura e na indústria.  

Fatores diversos à formação de capital social são a desigualdade na distribuição da 

renda de oportunidade, o desemprego e as catástrofes naturais que levam à migrações, 

desarticulando a rede de relações sociais existentes. As maiores vítimas no processo de 

desestruturação são as crianças, particularmente, as famílias desorganizadas, que apresentam 

baixos índices de aprendizagem e elevadas taxas de evasão escolar. 

0 capital humano é produto de ações individuais em que busca de aprendizado e 

aperfeiçoamento, mede-se aproximadamente pela educação dos pais e proporciona um 

entorno cognitivo potencial para a criança que facilita a aprendizagem; as vias convencionais 

de formar capital humano estimulam o individualismo, a construção de capital social 

repercute favoravelmente na coesão da família, da comunidade e na sociedade. Kiksberg 

(1998) ressalta o papel fundamental do Estado na criação do capital social. 

O capital financeiro se mede aproximadamente pela riqueza ou nível de ingresso da 

família. Proporciona os recursos físicos que podem contribuir para o rendimento: um lugar 

fixo de estudo na casa, materiais de ensino, recursos financeiros que suavizam os problemas 

familiares. As reservas de capital social, por exemplo, a confiança, as normas e as redes, 

tendem a auto-reformar-se e ser acumulativas. Essa colaboração possível em uma tarefa cria 

conexões e relações de confiança – atividades sociais que facilitam uma colaboração futura 

em outras tarefas. 

Uma política inteligente pode favorecer a formação de capital social, e o capital 

social aumenta a efetividade de ação do governo. 
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Analisando a Folkcomuncação como instrumento de mediação popular, a 

pesquisadora Betania Maciel, presidente da Rede de Estudo e Pesquisa em Folkcomunicação 

– Rede Folkcom, afirma: 

 

Para isto recorro a referenciais teóricos da comunicação especificamente aos 
estudos da agenda-setting, gate-keeping, news-making e também aos estudos 
culturais e de folclore, com a intenção de justificar metodologicamente as 
contribuições à área de estudos da Folkcomunicação. A comunicação de massa 
funda-se no pressuposto de que é possível transmitir uma mesma mensagem para 
uma quantidade tão ampla quanto possível de receptores heterogêneos e dispersos 
geograficamente. Nesse contexto comunicativo, a ação dos receptores sobre a 
mensagem é limitada e sempre mediada pelo agente que define o que deve ou não 
ser veiculado. Como ocorre na notícia jornalística, é a valorização do caráter de 
“novidade” ou de “inesperado” no fato ou evento noticiado o fato motivador e 
iniciador do processo comunicacional. Uma valorização positiva da novidade 
frente a uma valorização negativa do fato passado (MACIEL, 2007). 
 

A base comum de todas atividades de extensão, assim como de outros processos 

sociais que ocorrem no contexto rural, como, por exemplo, o associativismo e a agricultura 

familiar, planejamento participativo, concertação, empoderamento entre outros é o conceito 

de folkcomunicação. 

Esta, quando voltada para o desenvolvimento local toma para si a tarefa de gestora de 

processos, ampliando sua ação além das atividades folclóricas e culturais, incorporando uma 

nova abordagem, sem perder a perspectiva de promover mudanças e viabilizando o 

empoderamento das populações de contextos populares rurais, para enfrentar essa nova 

ordem cada vez mais excludente impostas pelo neoliberalismo e pela globalização. 

Dentro desses estudos o conceito significativo que nos chama atenção quanto à 

problemática das populações envolvidas é o que Martín-Barbero (2003) denomina 

mediações culturais. Reflexões acerca da presença e influência das organizações, instituições 

e culturas que atuam na produção de sentido.Outros aportes teóricos vem respaldar esta linha 

de pesquisa em folkcomunicação, como Canclini, não dissociando a comunicação da cultura, 

como processo isolado da esfera cultural que envolve o indivíduo.  

No processo folkcomunicacional, estaríamos lidando com as chamadas culturas 

populares. Chamamos a atenção para os estudos culturais que as têm como objeto de 

pesquisa para compreender seu potencial como estratégia viável à construção do 

desenvolvimento local. Especificamente, sobre recepção junto às populações rurais, 

identificando as mediações culturais e a reconversão dos componentes simbólicos da cultura 

popular frente à cultura hegemônica. 
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A folkcomunicação dentro da perspectiva da extensão rural atua juntamente entre as 

organizações governamentais e não governamentais, absorvendo distintos enfoques teóricos-

metodológicos e tendo como objetivo comum, fortalecer culturalmente a população rural no 

Brasil através de sas formas de expressão. 

Mas o campo é ainda mais amplo; pois o fluxo ocorre em duplo sentido, na medida 
em que os meios de comunicação de massa passam a se apropriar dos elementos da 
cultura popular e do folclore como estratégia para se aproximar de seu público, 
somando a sua capacidade de persuasão tradicional o elemento familiar e muitas vezes, 
inusitado, da cultura. Quem se aventura a embarcar nesta viagem? (MACIEL, 2007,  
grifo nosso). 

 

Trata-se, portanto, em um campo novo de estudos, onde pesquisas de natureza 

empírica são requisitadas para convalidar o aporte teórico da Folkcomunicação como 

subsídio para estabelecer uma relação entre estes processos paralelos e os processos de 

desenvolvimento local e empoderamento. Porém, também cabe notar que o uso da cultura 

popular dentro do processo de comunicação assume outras formas: 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao longo desta pesquisa, analisando o desenvolvimento histórico da cidade e a 

participação dos jovens na construção-reconstrução de uma dinâmica cultural a partir de 

questões políticas, transformações sociais, advento de conhecimento científico e técnico 

a partir da perspectiva folkcomunicacional. 

Esperamos haver desvelado relações, envolvendo similaridades e diferenças, 

desafios e oportunidades para os grupos envolvidos no desenvolvimento da sociedade a 

que foram analisadas, seja através da preservação da cultura popular ou erudita. O 

jovem tem ambições e se fortalecem dentro do ambiente que está construindo. A sua 

prática de comunicar através das formas de expressão típica de seu grupo cultural.  

A bipolarização cidade-campo muitas vezes também se consolida na realidade 

educacional, o que faz gerar demandas de ambas as realidades, o que os deixa mais 

expostos que os homens e mulheres de faixas etárias mais avançadas aos apelos de 

consumo do hegemônico, gerando também uma orientação nos direcionamentos de 

mercado que são realizados, pois a partir do momento no qual eles são alcançados pelo 

mass media enquanto público consumidor em potencial, passando assim a compartilhar 

muita das demandas de consumo do universo numérico majoritário de consumidores 

finais, começa a dispor de instrumentalização para um direcionamento das ofertas seja 

enquanto divulgadores de conhecimento popular. 
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Desta forma, consideramos o fator etário como um dos lugares distintos no 

entendimento das representações folkcomunicacionais no ambiente estudado, ou seja, 

em Santa Cruz do Capibaribe. Não obstante, aceitamos a conexão dessa mediação, 

assim como tratamos a mediação de gênero, à mediação de heterogeneidade de 

temporalidades, ou seja, sua feição mutável, ainda que baseada na tradição, visando a 

familiarização com as perspectivas de conservação ou mudança dos padrões culturais 

que incidam sobre a ausência ou a existência de fatores não só como produtividade e 

rentabilidade, mas também bem-estar e integração coletiva na rotina familiar e laboral. 

Com o avanço da ciência e da tecnologia, muitas tradições populares são levadas 

ao descrédito, mas através de pesquisas realizadas, tendo como fonte os estudos teóricos 

da folkcomunicação, lembrando também que a influência do pensamento positivista do 

século XIX contribuiu em grande parte para dignificar os estudos relacionados às 

classes populares, entendendo estas acopladas à ciência e a tecnologia como elos em 

uma cadeia ininterrupta de saberes que deveria ser compreendida para se entender a 

sociedade moderna. Assim, com a conscientização de que a cultura popular poderá 

desaparecer devido ao novo modo de vida urbano, seu estudo se fortalece através da 

teoria da folkcomunicação, ao mesmo tempo em que ela passa a ser usada como 

elemento principal em obras artísticas, despertando a cada dia o sentimento de 

valorização dos estudos culturais, a partir de sua transmissão geracional, entendida desta 

forma como uma continuidade, onde os fatos novos se inserem sem ruptura com o 

passado, e se constroem sobre esse passado. 
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