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Resumo 
 
O que é rural: paisagem, lembrança? Condição, espaço, contexto? Modo de 

vida, de produção e reprodução? Conceito, categoria? Neste trabalho, 

tomamos o termo “rural” como ponto de partida para tratar de algumas 

construções elaboradas por pesquisadores da sociologia e da comunicação. 

Adentraremos o plano teórico-conceitual, abordando debates a respeito de 

estilos de pensamento que influenciaram as duas disciplinas e organizaram as 

possíveis definições sobre o “mundo rural” a partir das dualidades 

comunidade/sociedade, cidade/campo, rural/urbano – ora opostas, ora 

complementares. Por fim, faremos nossa proposta de estudo para o “mundo 

rural”, considerando uma localidade específica cuja trajetória não se faz 

apartada da sociedade contemporânea. Retomamos o termo comunidade a 

partir de outras bases teóricas e, sem esquecer o contexto no qual as questões 
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do campo estão inseridas, propomos nos atentar mais para o que resulta de 

vinculações humanas e menos para os efeitos da ordem sociotécnica. 

  
Palavras-chave: Agricultura familiar; comunicação; Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro; sociologia rural. 

 
Introdução 

 

O estilo da cozinha mineira revela-se, principalmente, no 

complexo do milho. Desde o milho verde, comido ou 

assado, ou feito em mingau, ao fubá (angu, mingau, bolo, 

cobu, etc.), o milho comparece vitorioso, em todas as 

refeições, dominando a nativa mandioca. (...) Além do 

milho temos a carne de porco. Impossível a criação do 

gado vacum dentro da cidade. O suíno, em compensação, 

é urbano. Todos podem ter (a despeito das posturas 

municipais) o seu chiqueiro no quintal. – João Camillo de 
Oliveira Torres, 1944 

 

O excerto acima foi retirado do ensaio O homem e a montanha (Torres, 2011). 

Publicado em 1944, o texto versa sobre a organização das primeiras cidades 

formadas em Minas Gerais, “no fundo dos vales, ao pé dos grandes montes” 

(Torres, 2011, p. 94). A obra apresenta como objetivo geral averiguar se as 

condições geográficas da região, aliadas a fatos históricos tais como a guerra 

dos Emboabas e os ciclos econômicos da mineração, teriam contribuído para a 

formação de um suposto perfil cultural e psicológico do povo mineiro. Tendo 

esse propósito como mote inicial, o autor discorre sobre a relação campo – 

cidade e se esforça para afirmar “o caráter naturalmente urbano da vida 

mineira” (Torres, 2011, p. 104).  

 



 

 

A tentativa do autor é a de fazer frente a interpretações muito marcantes nas 

décadas de 1930 e 1940 que apresentavam uma versão crítica da história 

brasileira, denunciando uma estrutura latifundiária, agro-exportadora, 

dependente da economia externa, coronelista, patriarcal e clientelista3. 

Descrevendo em detalhes os costumes da população, e valendo-se ora de 

relatos de outros historiadores ora de suas próprias memórias, é como se ele 

quisesse dizer, recorrendo ao passado, que “em uma parte do Brasil não foi 

assim”. 

 

Esse exemplo tão peculiar, que renderia outro artigo, nos faz pensar sobre o 

que é rural e/ou urbano. Trata-se de uma tarefa escorregadia, carregada de 

reminiscências e de noções que envolvem imagens, vivências e noções sobre 

ambiências oposta e ao mesmo tempo complementares. Bem lembrou 

Raymond Williams (2011) que a humanidade se embrenha por esse exercício 

desde a Antiguidade. Campo e cidade são com frequência associados à origem 

e à transformação; ao lugar de onde se retira o sustento, por um lado, e ao 

espaço das realizações, por outro. 

 

Neste trabalho, tratamos de algumas construções sobre o campo feitas no 

âmbito da ciência. Para desenvolver nosso raciocínio, adentramos o plano 

teórico-conceitual, abordando, sem a intenção de esgotar o tema, algumas 

reflexões da sociologia rural e da comunicação. Por fim, ainda que de forma 

preliminar, apresentamos nossa proposta de estudo para o “mundo rural” (que 

não está dissociado do “mundo urbano”, nem de outros mundos). 

 
 
 
 
                                                 
3  Ao longo da obra, o autor busca responder, direta ou indiretamente, a considerações de 
Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior feitas, respectivamente, em 
Casa-Grande & Senzala, de 1933, Raízes do Brasil, de 1936, e Formação do Brasil 
Contemporâneo, de 1942. 
  



 

 

O debate sociológico 
 
Há uma longa discussão na sociologia rural a respeito de como o campo reagiu 

(ou deveria reagir) ao tempo, à industrialização, à urbanização e até mesmo à 

ruptura com a tradição. Também é questionado o que, de fato, valida a 

classificação de um espaço físico e de um contexto histórico como, 

definitivamente, rurais: a permanência da atividade agrícola (?); a relação dos 

seres humanos com a natureza (?); a manutenção de um modo de vida 

camponês, supostamente estranho e anterior ao capitalismo (?). Também se 

fala em ruralidade, como uma condição de existência, e em novas ruralidades, 

como reformulações contínuas dessa condição (Wanderley, 2000; Carneiro, 

2008). De modo geral, o que parece tangenciar todas ou boa parte das 

reflexões é a dualidade: comunidade/sociedade, campo/cidade, rural/urbano. 

 

Neste tópico, retomamos uma parte desse debate, escolhendo como ponto de 

partida as reflexões de Martins (1981; 2000). Segundo o autor, há uma 

ambigüidade inerente ao pensamento sociológico que deve ser considerada ao 

analisarmos as questões relativas ao rural e nos defrontarmos com as 

dualidades. Essa ambiguidade diz respeito a dois modos de conhecer, ou dois 

“estilos de pensamento” (Martins, 1981, p.p. 14 e 15), que deram origem à 

sociologia no decorrer dos séculos XVIII e XIX: o cientificismo e o 

conservadorismo. O primeiro pressupõe que os postulados científicos, 

desenvolvidos pela racionalidade humana e pela sua capacidade de gerar 

conceitos, por si mesmos, explicam a realidade. O segundo busca reconhecer 

formas de vida pré-modernas que sobrevivem e/ou subsistem na modernidade. 

Ambos estão inseridos na lógica funcional do modo de produção capitalista e 

partem de uma noção de totalidade histórica para considerar os fatos 

produzidos pelos seres humanos em suas organizações de vida. Ambos se 

constituem como conhecimento porque fazem parte da própria reprodução 

social. 



 

 

O cientificismo credita ao desenvolvimento técnico e ao processo de 

industrialização das sociedades ditas “complexas” as condições da “evolução” 

humana. Enquanto isso, o conservadorismo localiza formas de resistência a 

essa “evolução”. Para Martins, a ambiguidade da sociologia incide no fato de 

que ambos estão ancorados “pela secularização e pela racionalidade” (Martins, 

1981, p. 17). Até mesmo quando se opõem, dizem respeito ao mesmo modo de 

conhecer. Além disso, têm como parâmetro a sociedade em que se vive e os 

valores que nela estão depositados. Ou seja, estão imbricados enquanto 

“sistema de pensamento” (Martins, 1981, p. 15). 

 

Essa ambiguidade se manifesta em um dualismo fundamentado entre a 

substancialização da comunidade e a coisificação capitalista. E para resolver, 

em termos de produção de conhecimento, uma realidade conflituosa no campo 

(ou entre o “mundo rural” e o “mundo urbano”), muitos estudiosos idealizam as 

comunidades e a natureza que as envolve, tornando-as estanques por sua 

própria substância idealizada, e buscam explicações a partir da constituição 

das sociedades industriais – o seu “oposto” possível. 

 

No bojo do mito fundador da sociologia rural estão as ideias de Marx e Engels 

(2009) a respeito da divisão social do trabalho. Esta coincidiria com a 

separação entre trabalho industrial e trabalho agrícola, cidade e campo, 

valendo a sobreposição dos primeiros sobre os segundos conforme a 

“evolução” da sociedade (Marx & Engels, 2009, p.p. 25 – 30). Por meio de uma 

análise centrada na oposição comunidade/sociedade, a conclusão seria a de 

que o campo tende a desaparecer.  

 

Também compõe esse bojo, valendo-se da mesma análise dual, a tipificação 

weberiana, que não trabalha com uma cronologia, mas sim com modelos de 

sociedade que subsistem na medida em que guardam determinados critérios 

político-administrativos, econômicos e associativos (Weber apud Favareto, 

2007). Entre esses modelos, uma sociedade de agricultores, na modernidade, 



 

 

guardaria certas características de um mundo rural e feudal, comunitário, tais 

como: a proximidade do ser humano com a natureza; o estreitamento dos laços 

sociais e a interdependência com a cidade (Favareto, 2007). 

 

Aqui expressas em linhas muito gerais, essas bases contribuíram para o 

desenvolvimento de uma série de teses sobre o “mundo rural”, tanto 

cientificistas quanto conservadoras. Uma delas, defendida por Mendras (1976), 

aborda a questão do “fim do camponês”. A partir do contexto francês, em que o 

Estado pós-guerra desenvolveu políticas direcionadas a um processo de 

mecanização e divisão da produção agrícola, movendo suas prioridades a um 

mercado global e incentivando uma especialização do trabalho no campo, tal 

como na cidade, o autor considera que o modo de vida camponês teria 

chegado ao seu fim.  

 

Conforme o pensamento de Mendras, os camponeses apresentavam um modo 

de produzir correspondente ao próprio modo de sobreviver, nutrido pelo vínculo 

familiar, pela conservação da natureza e pela constituição de uma sabedoria 

milenar e ritualística. Ao entrar em contato com uma política desenvolvimentista 

que instaurou no campo a lógica da industrialização e da individualização (da 

produção, do trabalho e do convívio), essa sociedade teria perdido suas 

características, sucumbindo. Para Mendras, o campo se tornou, então, um 

ambiente artificial a ponto de imbricar-se às zonas urbanas e o camponês teria 

sido convertido em “produtor rural”, “trabalhador-operário” ou “dirigente 

agrícola”, perdendo sua tradição. “Em uma geração a França viu desaparecer 

uma civilização milenar, constitutiva dela mesma” (Mendras, 1976, p. 317). 

 

De volta ao que propõe Martins (1981), é possível considerar que as análises 

de Mendras são revestidas do “estilo de pensamento” conservador, mas 

perpassam o cientificismo e o racionalismo, pois têm como parâmetro a 

existência de uma vida autóctone que é profundamente modificada ao ser 

posta em contato com os arranques da lógica técnico-científica. Mendras 



 

 

desconsidera que é possível haver uma co-existência para um modo de vida 

camponês, mesmo que esse também faça parte da sociedade global. 

 

A esse respeito, vale ressaltar as considerações de Jollivet (1998) que afirma 

ser a assertiva de Mendras uma das formas que os estudos sociológicos 

encontraram de questionar a própria “pertinência da sociologia rural” (Jollivet, 

1998, p. 14). Trata-se, no entanto, de uma generalização que poderia ser 

convertida em hipótese e devolvida ao universo da pesquisa, sob novos 

olhares e novos questionamentos. Uma vez que a disciplina debruça-se sobre 

“todos os aspectos da vida social no campo” (Jollivet, 1998, p. 17), as 

“mutações” não poderiam ser simplesmente anuladas, mas sim consideradas, 

uma vez que a vida segue para além do pensamento sociológico. 

 

Kayser (apud Carneiro, 2008) dá continuidade a essa discussão, revendo o 

movimento de retorno ao campo por parte dos habitantes da cidade, uma 

inversão no fluxo migratório destacada por Mendras. Por meio de pesquisas 

censitárias, Kayser observa o surgimento de uma “nova ruralidade” que 

envolve novos atores (também conhecidos como “neorurais”), novas formas de 

produção (não necessariamente vinculadas à atividade agrícola) e que, 

portanto, não mais deve ser justificada a partir do enquadramento dual 

campo/cidade, rural/urbano, comunidade/sociedade.  

 

O autor, com isso, conclui ser o rural um modo de vida. Ou, nas palavras de 

Wanderley, “um modo particular de utilização do espaço e da vida social” 

(Wanderley, 2000, p. 88) que pressupõe a existência de uma cidadania 

específica, englobando seu lugar de atuação e de entendimento do mundo. Se 

assim for, não podemos esquecer completamente as dualidades, pois essa 

suposta cidadania rural não existiria isoladamente, mas em relação a outros 

modos de vida. 

 



 

 

Outras propostas sobre como estudar o campo se fazem relevantes, entre elas, 

a de Remy (1989), que compreende o rural não mais como uma “categoria 

analítica”, dotada de valores, mas sim como uma “categoria operacional”, ou 

seja, um meio para compreender determinada realidade. Remy recupera a 

noção de “ambiente interno” de Durkheim e classifica esse meio como uma 

entidade coletiva que mobiliza seus componentes e com isso é capaz de 

produzir algo comum. “As pessoas constituem suas questões em torno de certa 

imagem que têm do rural” (Remy, 1989, p. 265). 

 
Carneiro (2008) faz uso dessa premissa, bem como da noção de categoria 

realizada socialmente (Bourdieu, 1996), para alertar que os estudos sobre o 

campo não devem levar em conta o fato de este ou aquele grupo social ser 

classificado como “rural”. O critério de análise, para ela, é a localidade e 

contexto de pessoas que vivem “um processo dinâmico em constante 

reestruturação dos elementos da cultura local, mediante a incorporação de 

novos valores, hábitos e técnicas” (Carneiro, 2008, p. 35). A autora ainda 

sugere que, não havendo a possibilidade de nos livrarmos por completo das 

dualidades, que possamos enxergá-las como complementares e não como 

opostas. 

 

Sabemos que, na América Latina como um todo e no Brasil em especial, os 

estudos sobre o campo forneceram subsídios para o fomento de políticas 

desenvolvimentistas, para a conversão de latifúndios em empresas e para o 

teste de novos equipamentos e insumos. Teriam contribuído ainda para 

encobrir práticas um tanto arcaicas que se aperfeiçoaram juntamente com o 

capitalismo agrário ultratecnológico: a expropriação, a miséria, “o trabalho 

escravo, a peonagem, a escravidão por dívida” (Martins, 2000, p. 8).  

 

Essa breve revisão de literatura nos faz concluir que a sociologia rural busca 

rever seu posicionamento, seus escritos e suas práticas, uma vez que os 

debates travados em torno dos dois “estilos de pensamento” aqui comentados 



 

 

revelam um “desencantamento” da ciência. Isso ocorre, conforme Martins 

(2000), na medida em que os pesquisadores descobrem “que as populações 

rurais têm seus próprios códigos de conhecimento e sua própria concepção de 

destino” (Martins, 2000, p. 5). É desta forma que voltamos nossa reflexão aos 

estudos em comunicação. Como o rural foi e é abarcado? 

 

O rural nos estudos em comunicação 
 

As primeiras pesquisas em comunicação a demonstrar interesse pelo “mundo 

rural” coincidem, na América Latina, com a implantação, no mercado e na 

agricultura, do difusionismo (Oliveira, 1988; Callou, 2001; Fonseca Júnior, 

2003). Formulado nos Estados Unidos da década de 1940, o difusionismo 

reúne correntes teórico-metodológicas de orientação funcionalista cujo objetivo 

é transformar as relações produtivas do campo por meio da inserção de 

inovações técnico-científicas. Trata-se de um modelo de desenvolvimento 

estruturado em três etapas: difusão, programa de pacotes e inovação (Fonseca 

Júnior, 2003). Seu pressuposto é que em todas elas há comunicação 

envolvida. 

 

No pensamento funcionalista, a comunicação é entendida como transmissão 

de informação. Assim, o trabalho do comunicador deve ser o de persuasão do 

agricultor e a pesquisa em comunicação consiste, basicamente, em medir a 

empatia do produtor rural e formular artifícios para convencê-lo a usar novas 

tecnologias. Com uma grande carga positivista, o modelo sustenta seu trabalho 

na análise de pólos opostos confrontados a partir de valores negativos e 

positivos, tais como tradição/modernidade e atraso/desenvolvimento. 

 

No Brasil, o difusionismo encontra um campo científico predisposto, em que há 

confiança na teoria da dependência (Prado Júnior, 1996) tanto à direita quanto 

à esquerda do pensamento acadêmico. No caso dos estudos em comunicação, 

fator importante a se ressaltar é a influência direta dos estudos funcionalistas 



 

 

na formação da primeira geração de pesquisadores. Primeiramente, 

contribuem para isso as diretrizes operadas pelo Centro Internacional de 

Estudos Superiores de Jornalismo para a América Latina (Ciespal)4. Em 

segundo lugar, é relevante o fato de os primeiros professores da área com 

título de PhD terem sido formados pelas universidades de Wisconsin e 

Michigan, nos Estados Unidos (Melo, 1976; Callou, 2001). Muito cedo, porém, 

o difusionismo é questionado. Tanto pelos sociólogos estadunidenses 

(Fonseca Júnior, 2003) como por uma gama de pesquisadores latino-

americanos influenciados pelos estudos marxistas e pela teoria crítica 

frankfurtiana. Isso contribuiu para a adoção, em contrapartida, do “modelo de 

transformação estrutural” (Oliveira, 1988, p. 40). 

 

Um tanto heterogêneo, o grupo que recorre a esse modelo apresenta 

diversas propostas. Primeiro, faz uma revisão do papel político do difusionismo, 

bem como da relação das empresas de mídia com os sistemas de 

comunicação adotados nos países latino-americanos, atrelando nos dois casos 

a conjuntura nacional à internacional. Em segundo lugar, define tarefas de 

ordem prática: (a) rejeitar a comunicação convencional, considerada “massiva” 

e “manipuladora”, (b) buscar formas “alternativas” de comunicação, 

privilegiando o interesse dos setores populares e (c) considerar a comunicação 

como um instrumento para a transformação estrutural da sociedade (Oliveira, 

1988, p. 44).  

 

O “modelo de transformação estrutural” também ampara suas análises em 

dualidades simples e enxerga os processos comunicativos como instrumentais. 

Um pouco do que muda essas considerações é a obra de Freire publicada, 

desde o Chile, em 1969: Extensão ou Comunicação? (2006). O ensaio redefine 

o conceito de comunicação para além da persuasão e da transmissão de 
                                                 
4 Criado em 1959, o Ciespal privilegiou os estudos funcionalistas em um primeiro período de 
seu funcionamento no campo da pesquisa e do ensino em comunicação. Uma revisão de suas 
diretrizes é feita nos anos 1970, com a adoção de práticas participativas para investigar as 
populações latino-americanas, no campo e na cidade. 
 



 

 

conteúdo, tendo em vista a relação humana dialógica. Freire questiona o uso 

da palavra “extensão” para designar o trabalho do agrônomo junto ao 

agricultor. Para ele, trata-se de um processo educativo que deve ser carregado 

de seus antecedentes históricos. Nesse sentido, é retomado o tema da reforma 

agrária ainda pendente na América Latina, intensificada a crítica dos padrões 

exógenos do difusionismo5 e sugerida para o processo educativo em questão a 

“problematização dialógica” (Freire, 2006, p. 55). 

 

A proposta metodológica de Freire, localizada neste e em outros de seus 

escritos, influencia os trabalhos de Juan Diaz Bordenave, no Paraguai, Luiz 

Ramiro Beltrán, na Colômbia, Mário Kaplun, no Uruguai e João Bosco Pinto, no 

Brasil (Oliveira, 1988; Callou, 2001). Empenhados em fomentar uma nova 

agenda para a área com vistas em múltiplas realidades regionais e locais, 

esses e outros pesquisadores contribuem para a revisão do recém-formado 

campo da comunicação na América Latina. No entendimento geral das 

pessoas que viveram esse momento, era inadmissível que os sistemas de 

radiodifusão fossem orientados somente ao entretenimento e à publicidade, 

sem uma finalidade educativa para as “massas” (Bordenave, 1974). 

 

A partir disso, o Ciespal também faz sua autocrítica. Ao fim de um seminário 

realizado em Costa Rica, em 19736, é lançado um documento que lista quatro 

tendência a se combater: a) a postura neutra do cientista; b) a fragmentação 

dos estudos; c) o caráter ahistórico das conclusões; d) o esquecimento da luta 

de classes por parte dos investigadores. Deste modo, é traçado como objetivo 

central das futuras empreitadas:  

 

a análise crítica do papel da comunicação em todos os 

níveis de funcionamento, sem omitir suas relações com a 
                                                 
5 O que o autor considera ser uma “invasão cultural” (Freire, 2006, p. 41). 
6 O evento, intitulado “Investigación de la Comunicación en América Latina”, é organizado pelo 
Ciespal, com financiamento da Fundação Friedrich Ebert y o apoio do Centro de Estudios 
Democráticos para América Latina (Cedal). 
 



 

 

dominação interna e a dependência externa; e, o estudo 

de novos canais, meios, mensagens, situações de 

comunicação etc., que contribua ao processo de 

transformação social (Ciespal, 1974, p. 3) 

 

Conforme o documento, as “dimensões básicas para o progresso da ciência e 

da comunicação” (Ciespal, p. 2, 1974) passam pela criação de teorias e 

métodos de análise ancorados na empiria e na participação de grupos sociais. 

Assim sendo, dois eixos centrais são considerados: o papel da comunicação na 

educação e o papel da comunicação na organização e mobilização popular. 

 

Podemos considerar que essa é uma visão mais apurada do 

desenvolvimentismo. De um lado, é reivindicado um planejamento local para a 

comunicação e, de outro, é mantida a obsessão por incorporar as realidades 

supostamente longínquas ao contexto dos grandes centros urbanos. Como 

exemplo, vale citar um estudo encontrado nos registros do Ciespal7, que 

remete ao Equador do início da década de 1980 (Vela, 1986). Desenvolvida por 

meio de um convênio com a Organização dos Estados Americanos (OEA), a 

pesquisa consistiu em fazer um diagnóstico da história e da situação sócio-

econômica de determinadas áreas rurais das províncias de Chimborazo, 

Cotopaxí e Pichincha, localizadas ao norte e ao centro do país. Com esses 

dados, foi feito um plano de comunicação para as chamadas “comunidades 

camponesas” (Vela, 1986, p. 03), com o objetivo posterior de alfabetizar e 

conscientizar a população envolvida. Foram criados, juntamente com os 

agricultores, produtos de mídia tais como jornais e materiais audiovisuais 

caseiros. 

 

O relatório final da pesquisa é publicado em 1986. Sua meta é a de “comprovar 

a receptividade desses grupos no propósito de incorporá-los à vida econômica, 

                                                 
7 Disponível em: http://186.5.95.155:8080/jspui/ Acesso em: 19 e 21 fev. 2014. 
  



 

 

política, social e cultura dos países latino-americanos” (Vela, 1980, p. 3). Na 

conclusão do texto, a experiência é considerada bem sucedida, com duas 

ressalvas: 1) “a consciência não avança em bloco e nem todos os grupos 

internalizam os conceitos teóricos e metodológicos ou adquirem as destrezas 

comunicacionais equitativamente”; 2), porém, “a capacitação e a 

autocapacitação dos grupos se desenvolve dentro de um processo de ação-

reflexão-ação” (Vela, 1986, p. 163). 

 

Com esse exemplo8 reafirmamos: a ideia de isolamento e a crença da 

comunicação como ferramenta para resolver problemas, premissas do 

difusionismo, não desaparecem por completo das cartilhas do Ciespal e de boa 

parte dos estudos latino-americanos em comunicação9. Muito embora bem 

intencionados, esses trabalhos podem não ter captado o singular das 

localidades por onde passaram. É deste modo que falamos também em crise 

na comunicação rural enquanto uma controversa disciplina e na comunicação 

do rural enquanto tentativa de “salvar” as populações marginalizadas. 

 

Nas décadas 1990 e 2000, há tentativas de revisar o entendimento e os usos 

do rural. Em uma revisão dos trabalhos científicos apresentados nas reuniões 

anuais da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

(Intercom), no período de 1991 a 2000, Callou (2001) aponta uma inclinação 

dos pesquisadores para o tema da ecologia e, assim, os organiza em duas 

tendências básicas: relatos de experiências com as populações rurais feitas a 

partir da proposta teórico-metodológica da formação participativa e relatos de 

pesquisa sobre o espaço agrário. Na visão do autor, “poucas são as 

contribuições que teorizam em torno da comunicação rural” (Callou, 2001, p. 9). 

                                                 
8 Nos limitamos a esse exemplo, mas temos ciência de que é necessário um levantamento 
mais aprofundado dos documentos disponíveis no repositório do Ciespal. 
9 Intitulados como os mais diversos rótulos: extensão rural, comunicação para o 
desenvolvimento local, comunicação e comunidade, educação e desenvolvimento rural etc. 
(Callou, 2001). 
 



 

 

Com a extinção do Grupo de Trabalho Comunicação Rural a partir de 2001, tal 

preocupação espalhou-se pelo ar. 

 

Por outro lado, Fonseca Júnior (2003) lembra que essa dificuldade de gerar 

uma teoria que sustente a referida disciplina tem relação com os debates a 

respeito da “especificidade do rural” (Fonseca Júnior, 2003, p. 103). A proposta 

desse autor é aliar o interesse pelo rural aos estudos de recepção, 

vislumbrando o campo como um espaço a ser compreendido dentro de um 

contexto e a comunicação como um processo da cultura.  

 

Enfim, podemos observar que as análises da comunicação, seguindo o padrão 

sociológico, também oscilaram entre o cientificismo e o conservadorismo 

(Martins, 1981). Neste trabalho, as reflexões se deram por iniciadas. Não 

temos a pretensão de desenvolver uma teoria específica para a comunicação 

rural, mas resgatamos sua trajetória como forma de compreender os possíveis 

caminhos a seguir. 

 
Premissas para futuras reflexões 
 
O espaço rural não é oposto e nem deixa a desejar ao urbano no quesito 

consumo e apropriação de tecnologias. Também não podemos nos fiar na ideia 

de que essa realidade foi criada pelo difusionismo e representou uma afronta à 

história e à integridade de uma suposta e virtual “identidade camponesa”. Não 

há atraso ou desenvolvimento, há realidades que se coadunam. Conforme 

propõe Carneiro (2008), se direcionarmos nosso olhar a determinada 

localidade, teremos em mãos múltiplas possibilidades de análise que envolvem 

o global e o regional, o moderno e a tradição, o urbano e o rural. 

 

O “mundo rural” não está apartado da sociedade. Portanto, nele também 

podemos reconhecer o bios midiático, a organização simbólica e material da 

vida nos tempos de ambiência e ética sociotécnicas (Sodré, 2002). Da 



 

 

produção ao consumo, é preciso considerar que a midiatização acompanha a 

vida comum, forma opiniões, engendra sensações e até mesmo captura 

experiências (Sodré, 2006). Dessa realidade as pessoas que habitam o campo 

nunca escaparam. 

 

Reconhecemos que a comunicação não deve ser confundida com troca de 

informações ou com uma relação dialógica intersubjetiva. Trata-se de uma 

atividade humana vital que envolve a linguagem e também um universo 

sensível que não está explicitamente posto, mas que vai sendo tecido na 

medida em que as pessoas estabelecem seus vínculos (Paiva, 2003; Sodré, 

2006). 

 

Vincular-se (diferentemente de apenas relacionar-se) é 

muito mais do que um mero processo interativo, porque 

pressupõe a inserção social e existencial do indivíduo 

desde a dimensão imaginária (imagens latentes e 

manifestas) até às deliberações frente às orientações 

práticas de conduta, isto é, aos valores (Sodré, 2006, p. 

93). 

 

Partimos dessa concepção para lançar nossa proposta: estudar uma localidade 

específica, com todas as suas nuances rurais e urbanas, tradicionais e 

modernas, com todas as suas contradições, compreendendo o seu contexto e 

observando o modo como as pessoas fazem seus enlaces no cotidiano. Temos 

como premissa que a vinculação humana, na relação social, pode nos indicar 

outras possibilidades de comunidade que não necessariamente uma delimitada 

pelo território, por laços de consanguinidade e parentesco ou por uma 

organização política. “O ser-em-comum da comunidade é a partilha de uma 

realização, e não a comunidade de uma substância” (Sodré, 2006, p.p. 93 e 

94). 



 

 

Isso é o que nos permite, atualmente, aproximar as noções de rural, 

comunidade e comunicação. Entendemos a comunidade como algo “vazio”, um 

“entre” ou “qualquer”, inclinado a se fazer e refazer na medida em que os 

sujeitos entram em atrito, ou seja, se comunicam (Nancy, [1992] 2000; 

Agamben, 1993; Paiva, 2003). E suspeitamos que a comunidade do “rural” 

possa ser justificada mais por uma dinâmica de existência entre as pessoas, no 

tempo e no espaço, do que por critérios pré-estabelecidos. Da mesma forma, 

compreendemos que a comunicação no/do/com o “mundo rural” não deve ser 

medida ou limitada ao uso e aos efeitos:   

 

No tocante à Comunicação, algo como uma ‘experiência 

vital’ costuma ser deixado de lado pelos analistas de 

mídia que, fascinados pelo agigantamento tecnológico 

dos processos e anestesiados pelo amortecimento político 

da representação clássica, esquecem o homem e suas 

possibilidades de ação transformadora (Sodré, 2002, p. 

258). 

 

Assim sendo, optamos por buscar na realidade de pluriatividade e agricultura 

familiar na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que será esmiuçada em 

outra oportunidade, uma “experiência capaz de tirar os sujeitos do torpor e 

inseri-los em práticas capazes de fazer frente ao esfacelamento do social” 

(Paiva, Custódio, Malerba, 2013, p.6). Qual será essa experiência? Como 

reconhecê-la? 
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