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Resumo

O  presente  trabalho  se  insere  na  pesquisa  Práticas  Cotidianas  e  Tecnologias  de
Comunicação:  O  Caso  de  Famílias  Relacionadas  à  Cadeia  Agroindustrial  do  Tabaco
(CNPq/CAPES). Esta possui como objetivo geral: reconstituir e compreender as práticas que
se  configuram  na  interação  cotidiana  com  as  tecnologias  de  comunicação,  a  partir  dos
sentidos  atribuídos  pelo  grupo  social  investigado  –  famílias  relacionadas  à  cadeia
agroindustrial do tabaco, residentes no município do Vale do Sol, microrregião de Santa Cruz
do Sul (RS), na sua vida diária. Além disso, também se propõe a inventariar as tecnologias de
comunicação presentes no cotidiano do grupo social  especificado, e seus usos, bem como
identificar as especificidades das interações que elas promovem entre os membros da unidade
familiar.

Em primeiro lugar, foram analisados dados secundários, de caráter quantitativo, com o
objetivo  de mapear  e  descrever  aspectos  relevantes  da realidade da região  onde ocorre a
pesquisa  (por  exemplo,  dados como acesso  às  TICs,  distribuição  de  renda,  escolaridade).
Contudo,  a  pesquisa  privilegia  os  dados  qualitativos,  sendo  que  estes  foram  coletados,
principalmente, através de entrevistas com famílias da região, numa segunda etapa. Os dados
quantitativos  foram  organizados  a  fim  de  ampliar  os  horizontes  interpretativos  da
investigação, oferecendo visão mais ampla da região e sobre o uso de diferentes mídias em
relação ao contexto nacional.

Concluída  as  etapas  de  sistematização  dos  dados  quantitativos  e  coleta  dos
qualitativos, realizou-se a articulação entre os dados quantitativos selecionados e alguns dados
coletados de forma qualitativa. Como forma de ilustração desse procedimento, destaca-se que
numa das famílias entrevistadas, a internet foi instalada na casa por interesse do filho mais
velho. Ele, sozinho, possui mais anos de estudos que os pais somados, 11 para cinco do pai e
quatro da mãe. A motivação principal do filho foi ter acesso a informações para seus trabalhos
na escola. Essa situação exemplifica resultado encontrado na Pesquisa Brasileira de Mídia
(2014) onde, conforme o nível de estudo, há maior acesso à internet. Em termos gerais, é
possível inferir que as tecnologias de comunicação e informação estão alterando as rotinas de
famílias agricultoras do meio rural indicado. Essa alteração se dá mediante as relações que se
estabelecem com as mídias e, consequentemente, na influência que exercem nas atividades
profissionais e/ou educativas, nas relações familiares e nas relações sociais. Além disso, essas
transformações  se  dão  de  formas  variadas,  conforme  gênero  e  geração,  afetando
diferentemente os distintos membros de uma mesma unidade familiar.


