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Resumo 

 

O artigo busca fazer uma discussão sobre a instalação da eletricidade no lar de moradores 

da comunidade rural Pau D’Arco localizada no sertão do estado do Piauí por meio do 

Programa Luz para Todos do Governo Federal, e juntamente com isso a inserção da 

televisão no cotidiano local. Neste trabalho, apresentamos somente uma abordagem teórica 

acerca da temática elencando conceitos fundamentais para o norteamento da pesquisa 

empírica ainda em desenvolvimento, observando os possíveis processos de modernização e 

midiatização do mundo rural e como a chegada de um novo meio de comunicação pode 

interferir no fazer cotidiano e nas relações sociais dos moradores dessa comunidade. 
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Introdução 

 

As comunidades rurais do nordeste brasileiro durante séculos foram e são até os dias 

atuais localizadas, em sua grande maioria, em lugares remotos, e consequentemente de 

difícil acesso, seja no sentido da locomoção (transportes) ou para possibilidades 

tecnológicas. Em se tratando de meios de comunicação, as pessoas que residiram e residem 

nesses ambientes têm o rádio como o principal e muitas vezes único veículo midiático.  

Partindo dessa assertiva, o interesse em estudar a temática proposta partiu da atividade 

cotidiana de uma pessoa que, como inúmeras outras no nordeste do país, viveu grande parte 

da vida e que atualmente tem familiares que residem, e sempre retorna para passar 

temporadas em comunidades rurais do sertão, mais especificamente no interior do Piauí.  

Tendo esta referência espacial e cultural, durante décadas (mais propriamente as de 

1990 e os anos seguintes do século XXI) que vivi e que retorno para visitas, o cenário rural 

não teve grandes alterações, a não ser as referentes ao tempo, de uns que se vão - neste caso 

tanto os mais velhos como os jovens que migraram para as cidades vizinhas para dar 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias de Comunicação Audiovisual, XVI Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. 
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continuidade aos estudos - e outros que chegam, sejam crianças que nascem ou pessoas que 

moram fora e voltam para reencontrar os seus. 

A não ser estas mudanças de cunho temporal e migratório, os espaços físicos sempre 

foram os mesmos: as casas simples com calçadas largas, o campinho de futebol, a capela 

para as reuniões e novenas de domingo, o prédio antigo do “grupo” escolar, as roças em 

frente às casas com os jumentos sempre a postos para buscar água no olho d’água3 e, às 

vezes, vaqueiros levando e trazendo boiadas. Quanto aos espaços das casas, era comum as 

cadeiras nas calçadas, a sela pendurada na parede, a banca de potes4 e o elemento 

fundamental, o velho radinho a pilhas, que alegrava e informava dos acontecimentos, 

contexto que vem mudando desde a chegada da energia elétrica, e consequentemente, com a 

inserção da televisão. Hoje, as cadeiras e as pessoas são cada vez menos presentes nas 

calçadas e o rádio, que era a pilha e agora está ligado a uma tomada de eletricidade, tem 

uma nova configuração enquanto meio de comunicação para a comunidade. 

Os cenários mencionados acima fizeram parte e alguns permanecem inseridos nas 

vidas reais de pessoas que habitam o campo em comunidades como a de Pau D’arco5, que 

será estudada nesta pesquisa. Em locais como esses, até cinco anos atrás não existia sequer 

energia elétrica nas residências; a iluminação era por meio de lamparinas movidas a 

querosene; a água para o consumo diário era carregada no lombo de animais ou em latas 

pelos próprios moradores; a comunicação se limitava a face a face ou por meio de avisos e 

recados via rádio.  

No que diz respeito à transmissão de informações, esta sofria inúmeros empecilhos. 

Quando algo tinha que ser comunicado para os moradores de Pau D’arco por pessoas que 

não residiam na comunidade, as opções eram sempre as mesmas e um tanto dificultosas. 

Quem residia em comunidades próximas tinha que se deslocar até Pau D’arco para falar 

pessoalmente ou deixar recado para o destinatário da mensagem, e quem morava distante 

(nas cidades vizinhas ou em comunidades rurais mais afastadas) tinha que pagar pela 

locução de avisos nas emissoras de rádio que eram ouvidas em Pau D’arco ou enviar 

recados por moradores que iam às cidades para as feiras, pois, pela falta de eletricidade e 

sinal de telefonia, as residências não possuíam telefones e também a comunidade não era (e 

continua não sendo) atendida pelo serviço de correios. 

                                                 
3 Nascente de água que brota do solo. 
4 Móvel de madeira para colocar os potes de barro para reservar a água. 
5 Comunidade rural localizada no município de Wall Ferraz no sertão do estado do Piauí. A comunidade é o 

local de aplicação desta pesquisa que ainda está em desenvolvimento. 
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Em meados do ano de 2012, a promessa da instalação da eletricidade por meio do 

programa do Governo Federal, o Luz para Todos, trouxe novas possibilidades até então 

desconhecidas para estes moradores de Pau D’arco que, em conversas informais na época, 

disseram acreditar ser apenas uma estratégia para conseguir votos, já que se tratava de um 

ano eleitoral.  

Então, mesmo parecendo algo distante para a realidade da população da comunidade, 

a eletricidade foi instalada em 14 de novembro de 2012, levando para as residências, além 

de diversos fios e duas lâmpadas6, possibilidades até então desconhecidas e sem a certeza se 

estas eram boas ou não.  

Com a instalação da energia elétrica em Pau D’arco, aos poucos coisas novas foram 

acontecendo, e uma delas ganhou grande significado para a população, que foi a perfuração 

de um poço artesiano e consequentemente a encanação de água nas casas dos moradores. 

Isto foi possível graças à eletricidade, que permitiu a colocação de uma bomba para levar 

água a cada morador, constituindo assim uma inovação que veio aposentar com sua 

chegada os animais e as ânforas que auxiliavam no transporte da água.  

Além da questão da encanação da água, que de certa forma foi uma conquista da 

comunidade no espaço interno dos lares, diversos aparelhos elétricos iam e permanecem 

chegando até hoje, como a geladeira, o ferro de passar, o ventilador. Mas, acima de todos e 

ganhando um espaço significativo no ambiente, a televisão.  

A televisão tem uma importância tão significativa para estes lares que até sua 

localização é estratégica. Ela fica na sala de estar, num móvel alto e de destaque, 

normalmente rodeada por elementos simbólicos para a família: porta-retratos, a bíblia, 

imagens de santos e sempre coberta (quando não está ligada) com um pano bem decorado 

para evitar que seja atingida pela poeira7.  

Sendo assim, entendemos que a chegada da energia elétrica no meio rural vem 

possibilitando o contato com uma nova mídia, que anteriormente não fazia parte do 

contexto midiático desta população. A partir de sua chegada, acreditamos que o viver 

cotidiano destas pessoas foi modificado, não somente pela instalação da eletricidade, mas 

acima de tudo pela inserção de uma nova mídia que adentra em suas casas e, 

                                                 
6 Quando os técnicos da empresa responsável pela instalação chegavam às casas, o permitido e pago pelo 

programa era a colocação da fiação e de duas lâmpadas em dois cômodos escolhidos pelos donos do imóvel. 

Caso a casa tivesse mais que dois cômodos, ficava como responsabilidade do proprietário a instalação nos 

demais ambientes. 
7 Constatação a partir da observação e vivência cotidiana na comunidade por esta pesquisadora. 
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consequentemente, em suas vidas, possibilitando novas formas de interações dos moradores 

da comunidade. 

Neste caso, é de nosso interesse verificar as mudanças e permanências no cotidiano 

midiático da população de Pau D’arco a partir da implantação do programa Luz para Todos, 

observando como vem se dando este processo e analisando a maneira como as 

sociabilidades foram afetadas com a inserção da televisão. 

Para nortear o trabalho, usamos os conceitos de modernização, midiatização, 

cotidiano e sociabilidade. Para tanto, articulamos tais conceitos e suas interferências no 

rádio e na televisão, com o objetivo de compreender estes meios de comunicação no 

contexto da comunidade escolhida para aplicação da pesquisa empírica.  

 

2 O programa Luz para Todos 

 

Como o programa Luz para Todos ajuda a compor o recorte temporal do trabalho, é 

necessário contextualizá-lo. O programa foi lançado em novembro de 2003 pelo Governo 

Federal, no governo do então Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tendo 

como objetivo acabar com a exclusão elétrica no Brasil. A principal meta do programa era 

levar energia elétrica aos lugares mais remotos do País, tendo como foco os moradores da 

zona rural.  

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até 

2003, pelo menos 2 milhões de domicílios (80% no meio rural)8 não tinham acesso a uma 

fonte de energia elétrica que fosse suficiente para o abastecimento básico de uma 

residência. Tendo essa como principal justificativa, o Governo tinha como meta instalar 

eletricidade para 10 milhões de brasileiros até o fim do ano de 2008, objetivo alcançado em 

meados de 2009.  

Até janeiro de 2013, o Luz para Todos chegou a 3,04 milhões de famílias, o que 

equivale a cerca de 14,83 milhões de pessoas residentes na área rural em todo o País, sendo 

que, desse percentual, 1,3 milhões de famílias atendidas ficam na região Nordeste, um total 

de 6,7 milhões de habitantes. No caso específico do estado do Piauí, o programa já atendeu 

a mais de 150 mil famílias, o que equivale a cerca de 700 mil pessoas. 

Juntamente com a energia elétrica, veio a possibilidade de acesso a diversos aparelhos 

eletrônico que dela dependem e aos quais, até então, as famílias residentes nessas áreas não 

                                                 
8 Informação disponível em: http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/energia/programa-luz-para-todos 

http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/energia/programa-luz-para-todos
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tinham acesso. Uma pesquisa de impacto realizada no ano de 2014, pelo Ministério de 

Minas e Energia, apontou que, após o Programa Luz para Todos, 78,0 % das famílias 

atendidas passaram a ter geladeira em suas residências (2,5 milhões de unidades), 39,2 % 

compraram aparelhos de som (cerca de 1,2 milhões de unidade) e 81,1% adquiriram 

televisores (2,4 milhões de unidades).  

 

3 Modernização e midiatização no campo: as novas mídias que chegam ao rural 

 

A questão da modernização nos revela uma tradição histórica muito debatida desde 

o século XVI e que se estende até os dias atuais. Nesse sentido, Renato Ortiz (1994) 

relembra que a noção de modernização veio a fazer parte do projeto de desenvolvimento do 

Brasil nos anos de 1920, algo também contemporâneo com os países vizinhos, como é o 

caso da Argentina descrito por Beatriz Sarlo (2010). 

No Brasil, para compreendermos o projeto de modernização, é necessário fazer 

referência aos acontecimentos que marcaram as décadas iniciais do século XX, em que a 

ideia mais recorrente para o que viria a ser o moderno é a de ruptura com os laços do 

passado, o desligamento com a tradição vigente. Porém, Ortiz (1994) afirma que por mais 

que artistas e intelectuais (a elite financeira e intelectual determinava os rumos do País) 

tentassem reafirmar a todo custo uma vivência imersa numa tecnicidade caracterizada pela 

chegada do rádio, as novas técnicas de cinema, o asfalto, entre outros elementos 

considerados modernos para a época, não eliminavam o caráter provinciano das grandes 

cidades brasileiras. 

A chamada modernização era mais uma construção poética do que mesmo uma 

realidade nacional, já que, por exemplo, o processo de industrialização do país nas 

primeiras décadas do século passado foi muito lento, chegando a ser o projeto de 

modernização o carro chefe do discurso da Revolução de 1930, que se fundava na 

construção de uma nação moderna afastada da tradição e do passado agrário.  

É perceptível que a ideia de modernização do Brasil posta em prática a partir da 

década de 1920 excluiu o contexto do rural, voltando toda a ideia de desenvolvimento e 

progresso para o meio urbano e consequentemente para a industrialização. Isso devido a um 

estigma de que o rural sempre remetia ao negativo.  

 

O campo passou a ser associado a uma forma natural de vida – de paz, 

inocência e virtudes simples. À cidade associou-se a ideia de centro de 
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realizações – de saber, comunicação, luz. Também constelaram-se 

poderosas associações negativas: a cidade como lugar do barulho, 

mundanidade e ambição; o campo como lugar de atraso, ignorância e 

limitação (WILLIAMS, 1989, p. 11). 

 

Porém, pensar o campo hoje no Brasil é estar atento a uma nova configuração desse 

ambiente. Até as décadas finais do século passado, o rural sempre foi pensado como o lugar 

do “atraso” e isolado das demais realidades do mundo. Nesse sentido, a figura do morador 

do meio rural esteve associada àquele que lidava com a terra, que vivia em uma estrutura 

familiar “tradicional” e, acima de tudo, sem ter acesso a meios tecnológicos, com exceção 

dos espaços em que se instalaram os grandes cultivos e indústrias agrícolas.  

Neste sentido, o rural passou a ser visto apenas como um espaço voltado para a 

produção agrícola do país, seja ela familiar ou latifundiária, o que, segundo Lefebvre 

(1969), configurou um viver totalmente relacionado ao urbano, trazendo assim dois 

sistemas, que o autor caracteriza de “sistema de objetos” e “sistema de valores” tipicamente 

urbanos:  

 

Os mais conhecidos dentre os elementos do sistema urbano de objetos são 

a água, a eletricidade, o gás (butano nos campos) que não deixam de se 

fazer acompanhar pelo carro, pela televisão, pelos utensílios de plástico, 

pelo mobiliário moderno, o que comporta novas exigências no que diz 

respeito aos serviços. Entre os elementos do sistema de valores, indicamos 

os lazeres ao modo urbano (danças, canções), os costumes, a rápida ação 

das modas que vêm da cidade. E também as preocupações com a 

segurança, as exigências de uma previsão referente ao futuro, em suma, 

uma racionalidade divulgada pela cidade (LEFEBVRE, 1969, p. 17). 
 

É pertinente observamos que a realidade urbana descrita por Lefebvre é a da Europa 

nas primeiras décadas do século XX, porém bem adequada para a compreensão da 

“supremacia” que se foi construindo socialmente acerca da predominância do mundo 

urbano sobre o rural.  

Mas o que é perceptível hoje, no Brasil, sobre o rural, é que houve uma 

reconfiguração deste espaço. De acordo com Laubstein (2011), as novas condições sociais e 

econômicas do país têm solicitado novas discussões acerca da importância do mundo rural, 

pensando o campo além da produção de alimentos, o que vai gerar novas ideias sobre a 

ruralidade. Esta nova configuração do rural muito nos interessa, já que a chegada da 

eletricidade é um dos fatores cruciais para as possibilidades de reconfiguração do social no 

espaço rural. 
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De acordo com a sociologia rural, o campo tem tido modificações com o passar dos 

anos devido à crescente proximidade do mundo rural com o urbano. Isso não significa que 

esteja havendo uma urbanização do ambiente rural, mas que o contato com elementos que, 

até pouco tempo atrás, eram característicos das cidades (os meios de comunicação entram 

aqui), possibilitou uma interação entre os mundos. O que é importante destacar é que, 

segundo Laubstein (2011, 97), “as relações entre o campo e a cidade não destroem as 

particularidades dos dois polos e, por conseguinte, não representam o fim do rural [...] as 

transformações do rural, intensificadas pelas trocas materiais e simbólicas com o urbano, 

fazem emergir uma nova ruralidade”. 

No contexto dessa nova ruralidade, a eletricidade ganha destaque, como já 

mencionamos. Com a instalação da luz elétrica em comunidades rurais intensificadas a 

partir da implementação do Programa Luz para Todos, os habitantes desses espaços têm a 

possibilidade de ter acesso a elementos que são considerados “modernos” e tecnológicos 

(máquinas e eletrodomésticos que são movidos a energia elétrica). 

Pensando nisso, o campo passa por uma modernização que não se resume apenas à 

introdução de aparelhos tecnológicos, mas acima de tudo por uma transformação na vida 

social. Martín-Barbero (2002, p.285) observa que “[...] as transformações que introduzem a 

energia elétrica, o rádio, a água potável, a televisão, o birritmo: mudanças que afetam não 

só o âmbito do trabalho ou da moradia, mas a subjetividade, a afetividade, a sensualidade”. 

Sendo assim, com a chegada dessas novas tecnologias no campo e as mudanças 

provocadas por elas no cotidiano das pessoas que habitam esse ambiente, os meios de 

comunicação ganharam destaque na constituição de novas ruralidades. “Quando dizemos 

‘tecnologia’, o que estamos nomeando não é somente uma coisa, mas um ‘âmbito’ 

extremamente potente, tanto de linguagens como de ações, tanto de dinâmicas sociais, 

políticas e culturais, quanto de interrogações sobre o que significa o social hoje” 

(MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 148).  

 Nesse contexto, comunidades que durante muito tempo tinham apenas acesso ao 

bom e velho rádio de pilha, puderam ter em seus lares mais uma mídia, a televisão e em 

algumas regiões a internet9.  É notável que, com a introdução de novas mídias no campo, 

elementos que eram característicos apenas dos centros urbanos estão cada vez mais imersos 

nos espaços rurais, o que pode ser pensado como uma “modernidade periférica”. Sarlo 

                                                 
9 O acesso à internet em comunidades rurais atendidas pelo Luz para Todos, sobretudo no Nordeste, ainda é 

limitado, pois na maioria dos casos são lugares distantes de centros urbanos, o que dificulta ter sinal de 

internet. 
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(2010) identifica tal dinâmica como o movimento dos centros adentrando as periferias, as 

zonas afastadas das cidades, seja no contexto físico espacial ou no sociocultural. 

Mas pensar essas novas mídias no campo é pensar também o meio rural midiatizado. 

Sabemos que a presença dos meios de comunicação em nossas vidas na atualidade é 

fundamental. Praticamente todas as nossas atividades diárias estão rodeadas de informações 

advindas das várias mídias que utilizamos em nosso cotidiano. Nesse sentido, Hjarvard 

(2014, p.22) afirma que a mídia interfere na “nossa interpretação do mundo social, e como 

isso subsequentemente vem a influenciar nossos relacionamentos e ações em relação a 

outras pessoas”. 

Assim sendo, a midiatização é um conceito propício não só para se pensar a 

presença dos media nas cidades como também cada vez mais possível de ser utilizado no 

campo. De acordo com Hjarvard (2012), o termo midiatização vem sendo usado para 

perceber a interferência dos meios de comunicação sobre inúmeros fenômenos sociais. 

Sendo assim, a midiatização é importante para a percepção da influência da mídia nas mais 

diferentes instituições sociais: a religião, a política, a família etc. Para tanto, o autor observa 

que a mídia vem assumindo papéis antes desempenhados pelas instituições citadas acima e 

por outras.  

Além de pensar a midiatização enquanto processo de influência dos meios de 

comunicação nas esferas da vida social, outro estudioso que pensou o conceito foi o 

sociólogo John B. Thompson (2011), que percebe a midiatização como um instrumento 

fundamental para o desenvolvimento da sociedade moderna. Para ele, o processo de 

midiatização teve início ainda no século XV com a invenção da imprensa, o que 

possibilitou a circulação de informações na sociedade de maneira hábil para a época.  

 
Como consequência, os meios de comunicação de massa ajudaram a 

transformar uma sociedade agrária e feudal e a criar instituições modernas, 

tais como o Estado, a esfera pública e a ciência. O desenvolvimento 

subsequente de outros meios de comunicação, como rádio, televisão e 

internet, acentuou ainda mais esse processo de modernização. A 

comunicação, uma vez vinculada à reunião física de indivíduos, face a 

face, foi sucedida pela comunicação mediada, onde a relação entre 

emissor e receptor é alterada em aspectos decisivos (HJARVARD, 2012, 

p. 59). 

 

 Pensar a midiatização enquanto elemento fundamental para a modernização do 

mundo rural é também observar as mudanças ocorridas no campo a partir da chegada da 

eletricidade, uma vez que, com ela, vieram juntas outras possibilidades de mídia, como já 

mencionamos antes. Assim, entendemos que essas comunidades ou, porque não, sociedades 
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rurais são afetadas pelas novas mídias, ou seja, “aqui entendo como midiatização da 

sociedade, [...] o processo pelo qual a sociedade, em um grau cada vez maior, está 

submetida a ou torna-se dependente da mídia e de sua lógica” (HJARVARD, 2012, p. 64). 

Nesse contexto, o autor afirma que a lógica da mídia interfere na construção das 

relações sociais e que há certo grau de dependência das instituições sociais com relação aos 

meios de comunicação. Mas tal dependência só é visível nas sociedades consideradas 

modernas. Hjarvard (2012, p. 65) explica que a midiatização,  

 

[...] não é um processo universal que caracteriza todas as sociedades. Ela 

é, essencialmente, uma tendência que se acelerou particularmente nos 

últimos anos do século XX em sociedades modernas, altamente 

industrializadas e principalmente ocidentais, ou seja, Europa, EUA, 

Japão, Austrália e assim por diante. Conforme a globalização avança, cada 

vez mais regiões e culturas serão afetadas pela midiatização, mas 

provavelmente haverá diferenças consideráveis na influência que ela 

exerce. A globalização está relacionada com a midiatização de, pelo 

menos, duas maneiras: por um lado, a globalização pressupõe a existência 

dos meios técnicos para estender a comunicação e a interação em longas 

distâncias e, por outro, ela impulsiona o processo de midiatização através 

da institucionalização da comunicação e da interação mediadas em muitos 

novos contextos. 

 

Verificando que a midiatização não é um processo universal e que é característico 

apenas de sociedades “modernas e altamente industrializadas”, será que estamos cometendo 

um equívoco ao pensar o conceito para a chegada de meios de comunicação em 

comunidades rurais? Acreditamos que não, pois a partir da chegada dessas novas mídias no 

meio rural, principalmente a televisão, a realidade social local tem vivido novas 

experiências, e tem ampliado os elementos e referências que passam a interagir com o 

mundo local. 

Nesse sentido, Duarte (2014) afirma que uma das grandes responsáveis pelo 

processo de midiatização na zona rural foi a eletrificação. Para o autor, perceber a 

midiatização no rural é verificá-la no plano tecnológico, trazido pelo crescimento de 

aparatos técnicos nos últimos anos. Mas, além do plano tecnológico, é preciso observar o 

plano político social, e é nesse campo que entra o programa Luz para Todos, sendo este e 

outros programas (Bolsa Família e Programa de Aquisição de Alimento, por exemplo) cada 

vez mais destinados aos moradores pobres da zona rural. Finalmente, também é necessário 

refletir sobre as incidências no plano sociocultural, vinculado à ideia de diminuição do 

isolamento social e cultural do morador do campo e à ampliação das redes de sociabilidade 

e do campo de experiência.  
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O autor aponta que, com a crescente migração das populações rurais para as cidades, 

o governo vem há alguns anos criando estratégias, por meio de programas sociais, para 

melhorar a qualidade de vida das famílias e a permanência dessas pessoas no campo. Sendo 

assim,  

 

Ao melhorar as condições de moradia, realizar benfeitorias na 

propriedade, ampliar a rede elétrica residencial e a força de luz em casa, as 

famílias começaram a adquirir bens de consumo duráveis, como geladeira, 

televisores, celulares, rádio e computadores [...] Com isso, houve uma 

aceleração não só da presença, mas também da influência das mídias 

eletrônicas no meio rural (DUARTE, 2014, p. 82-83). 

 

Este movimento da realização de melhorias para o rural por parte de órgãos 

governamentais é bem visível na comunidade Pau D’arco. Tais melhorias vão desde a 

instalação da energia elétrica, a perfuração de um poço, aos programas de empréstimos 

bancários para a aquisição de maquinários para lidar com a terra, em sua maioria sem juros 

e com longos prazos para pagamento, como o incentivo por meio de financiamento de 

compra de eletrodomésticos.  

Nesse sentido, o que podemos observar em Pau D’arco é que, nas últimas décadas, o 

movimento de migração da população para as cidades reduziu e alguns antigos moradores 

têm retornado para a comunidade, principalmente, aqueles que moravam em outros estados 

e que se aposentaram. Em conversa informal com alguns deles, a justificativa é exatamente 

a de que a vida lá hoje é melhor devido aos programas do governo. 

Com relação aos meios de comunicação, os aparelhos mais adquiridos pelos 

moradores da comunidade10 foram: a televisão, rádios movidos à eletricidade e telefones 

celulares com entrada para antena rural, já que, por não existir sinal de telefonia móvel, é 

necessária a compra do aparelho, assim como da antena para a captura do sinal. É 

importante destacar que, tais telefones não possuem tecnologia suficiente para conexão com 

a internet.  

Sendo assim, a interferência de mais uma mídia de massa é perceptível na 

comunidade, neste caso a televisão, fazendo esta parte de uma midiatização de base 

tecnológica e também da reconfiguração do novo rural.  

 
Podemos dizer que a eletrificação rural foi responsável por essa 

midiatização rural de base eletrônica e tecnológica. Até mesmo o 

                                                 
10 Cabe aqui salientar que esta afirmação é resultado da observação não sistemática ou exploratória desta 

pesquisadora em visitas às casas dos moradores da comunidade.  
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microfone do sindicalista do campo, o radinho de pilha ou a caixinha de 

som da igrejinha precisavam de energia elétrica e da expansão de cabos, 

fios, postes e antenas de retransmissão. A eletrificação que atingiu 

algumas áreas do meio rural permitiu uma penetração tímida dos sinais de 

rádio e depois de televisão. O radinho de pilha permitiu mobilidade ao 

agricultor do cabo da enxada, que ouvia música e notícia enquanto 

trabalhava na lavoura. Mas quando ele chegava em casa tinha que assistir 

“ao repórter” da televisão. Nesse movimento diário, as mediações 

tecnológicas se acomodaram ao hábito cotidiano das famílias rurais e o 

mundo externo chegava ao vivo pelo rádio, pela tevê [...] (DUARTE, 

2014, p. 22). 

 

 

Assim, considerar uma midiatização de base tecnológica é perceber a possibilidade 

de uso de mais de uma mídia por um determinado grupo. No nosso caso, uma midiatização 

possibilitada pela eletricidade, pela aquisição de aparelhos eletrônicos e acesso a sinal de 

canais abertos (locais e nacionais).  

 Além da midiatização no plano tecnológico, também a verificamos no plano 

político social, ao pensar a inserção do programa Luz para Todos no domínio das políticas 

públicas. No plano sociocultural ela se torna visível nas “novas” práticas sociais e 

cotidianas de contato com realidades e culturas diferentes através dos meios de 

comunicação presentes na comunidade Pau D’arco.  

 

4. O rádio que permanece e a televisão que chega ao cotidiano rural 

 

O rádio e a televisão são meios de comunicação que disponibilizam para os seus 

públicos incontáveis possibilidades. A junção de som, imagem, informações, 

entretenimento, conversas, aproximação, simplicidade, entre outras possibilidades, faz com 

que estes estejam intimamente associados ao fazer diário da vida de inúmeras pessoas 

espalhadas pelo mundo, o que faz desses veículos os mais populares dos meios de 

comunicação. Seja para alegrar, descontrair, informar, indignar – o rádio e televisão sempre 

estão ali entranhados na vida cotidiana dos seus espectadores, encurtando as distâncias e 

mantendo contato com os mais diversos povos. 

Partindo para o entendimento primeiramente do rádio, este é um instrumento 

necessário para o cotidiano. Para Azevedo (2002), o rádio marcou intensamente a vida 

cotidiana da população principalmente na primeira metade do século XX, chegando a 

interferir na formação social e cultural do povo brasileiro. 
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Percebida a importância do rádio para o cotidiano nacional. O contexto da televisão 

no Brasil vem da junção de muitas das características do rádio, mas com o acréscimo do 

elemento essencial ao meio de comunicação, a imagem. De acordo com Barbosa (2010), 

assim como o rádio, a televisão nos seus primórdios viveu uma fase elitista, por ser, num 

primeiro momento, um veículo de comunicação caro e ao qual poucas pessoas tinham 

acesso. Mais de meio século se passou desde a primeira transmissão televisiva, e o meio 

que um dia foi de elite se popularizou e ocupa hoje espaço nas casas de milhares de pessoas 

país a fora, seja por meio de telejornais, programas de auditório, humorísticos, 

telenovelas...a televisão determina rotinas aos seus telespectadores.  

Com a possibilidade de acesso tanto do rádio como da televisão para a maior parte 

da população, a comunicação radiofônica e televisiva acontece através de muitas 

articulações, e os espectadores constroem expectativas e se defrontam com novas 

representações a partir das relações sociais que aí se estabelecem. Ao longo de suas 

vivências, em seu meio social, desenvolvem suas crenças, cultura, costumes. Constroem 

uma maneira única de viver seu dia-a-dia.  

Mas, por mais que tenham algumas proximidades, o rádio e a televisão são mídias 

diferentes e ocupam espaços também diferentes na sociedade. Pensando nisso, Bianchi 

enfoca que o modo como o rádio se adequa às diversas temporalidades vividas pelos 

ouvintes em seu cotidiano não são as mesmas que as da televisão. Ao ouvir rádio, o ouvinte 

que está do outro lado do aparelho não destina atenção exclusiva ao veículo. Esse contato 

acontece mediado por inúmeras outras ações: estudo, trabalho, conversas, atividades 

esportivas, físicas, de lazer, domésticas etc. Por isso, ela observa que o veículo tem que 

aprender a conviver com essas mediações, pois elas influem diretamente na forma como o 

ouvinte recebe o conteúdo radiofônico. 

Como menciona Bianchi (2006), o rádio permeia o cotidiano de uma forma sutil, 

sem requerer para ele total atenção. Ele está ali em algum “canto” da casa e difunde o seu 

som, enquanto quem está lhe escutando desenvolve atividades da vida cotidiana. Porém, o 

meio sonoro, que esteve absoluto como companhia certa nos lares de comunidades como a 

de Pau D’arco, hoje divide espaço com a televisão, que veio para reconfigurar o cotidiano 

midiático e as sociabilidades da população.  
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Com a presença unânime, hoje, da televisão em todas as casas da comunidade11, a 

primeira forma de socialização reconfigurada foi a de sentar na calçada à noite para 

conversar com vizinhos. Atualmente, o espaço de diálogo eleito é a sala da televisão, em 

que comentários são tecidos acerca da programação, dos acontecimentos e da vida 

cotidiana.  

A televisão hoje representa para as comunidades rurais um bem simbólico 

e cultural. As narrativas televisivas preferenciais se configuram enquanto 

escolhas que fazem parte desse ambiente sob influência da mídia em que a 

vida social limita, recorta e seleciona tais preferências tendo em vista o 

hábito das mídias disponíveis. Prefere-se a tevê por algum motivo prático 

e relacionado aos sentidos naturalmente adaptado à vida cotidiana das 

pessoas (DUARTE, 2014, p. 85). 

 

 

A televisão no rural é o lugar de contato com o distante, com o desconhecido, com a 

experiência do outro, seja no contato com o telejornal, em que o telespectador percebe os 

acontecimentos de regiões e culturas diferentes da sua, seja na telenovela, percebendo 

estórias ficcionais que são lidas a partir das realidades dos sujeitos do rural. Nesse sentido, 

Duarte (2014) compreende que a televisão não “esvazia” a experiência do social e 

cotidiana. 

Lugar de prática, a televisão é, portanto, um lugar de experiência, da nossa 

experiência cotidiana. Fazer televisão, assistir televisão não é algo 

externo, mas interno à vida social; o espaço televisivo não existe 

paralelamente às nossas experiências, mas é uma delas – com fortíssimo 

poder de penetração nos demais âmbitos de nossa vivência. Não podemos, 

hoje, conceber ou falar da vida cotidiana de uma sociedade, ou de uma 

pessoa, sem falar da presença da televisão inserindo e repercutindo 

imagens, representações, temas, formas de procedimentos e conduta. Para 

alguns, ela está aí atuando unilateralmente. Se compreendermos, 

entretanto, enquanto interação, espaço de um lazer que se reorienta a partir 

da intervenção dos diferentes sujeitos envolvido, falamos antes de uma 

relação bilateral, bem como de uma linguagem atravessada (poluída) pela 

vida, espaço e dinâmica de experiências partilhadas, uma televisão 

banhada em nosso cotidiano, enfim (FRANÇA, 2006, p. 33). 
 

 

Nesse contexto, pensando a televisão como o lugar da experiência cotidiana, é 

importante também entendê-la como um meio que permeia lugares e realidades diferentes. 

Ela está presente em vários espaços, inserida na vida cotidiana de inúmeras pessoas, e por 

isso ela é absorvida de forma única e singular por cada realidade social. Falar da televisão 

em uma comunidade rural como a de Pau D’arco não é o mesmo que a experiência dela nos 

                                                 
11 Como faço parte da comunidade e por sempre visitar todas as casas quando estou em Pau D’arco pude 

observar isto. 
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centros urbanos ou até mesmo de uma comunidade rural vizinha. Os usos são diferentes em 

cada contexto social. E talvez seja o grande desafio de trabalhos como este, perceber as 

afetações que a chegada de novas mídias causam em realidades como a de Pau D’arco.   
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