
TECENDO REDES SOCIAIS: ANÁLISE DAS 
REDES SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 

LOCAL DE BARRA DO RIACHÃO / PE
Yuri Vasconcelos da Silva1, José Ribeiro da Silva1, Filipe Augusto Xavier Lima1,

João Henrique Ferraz1 e Maria Salett Tauk Santos2



________________
1. Primeiro Autor é Pós Graduando do Programa de Pós Graduação em Extensão Rural e Desenvolvimento Local (POSMEX) da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manuel de Medeiros, s/n – Dois Irmãos – CEP 52171-900 – Recife – PE. yuriujc@yahoo.com.br
2. Segunda autora é Professora Adjunto IV do Departamento de Educação e coordenadora do Programa de Pós Graduação em Extensão Rural e 
Desenvolvimento Local (POSMEX) da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manuel de Medeiros, s/n – Dois Irmãos – CEP 52171-
900 – Recife - PE.

Introdução

Em tempos de globalização, é cada vez mais intenso 
o advento de novas tecnologias em comunicação, 
aumentando a velocidade e o volume com que circulam 
as informações. Nesse sentido, é cada vez maior o 
papel das redes sociais na construção do 
desenvolvimento local, enquanto articuladoras dos 
atores sociais envolvidos e as estratégias de 
comunicação estabelecidas entre os mesmos.

O Desenvolvimento Local está na pauta do dia para 
as populações rurais, com o intuito de combater o 
empobrecimento, melhorando a qualidade de vida 
dessas populações. Nesse sentido, as redes sociais 
desempenham papéis extremamente importantes, no 
que concerne às articulações entre organizações e as 
estratégias de comunicação entre essas organizações.

Como nos diz Cogo [1], as redes podem ser
compostas de pessoas de várias áreas de conhecimento, 
importando, na verdade, o objetivo e temática que 
agrega seus componentes. A composição plural da 
Rede, no que se refere às questões etárias, de gênero e 
de região geográfica, contribui enormemente para o seu 
fortalecimento. Por fim, continua a autora, as 
dimensões da Rede podem ser locais, territoriais, 
estaduais, regionais ou nacionais, de modo que 
processos locais estejam articulados com os contextos 
territoriais e nacionais, caso seja uma rede de âmbito 
nacional.

O presente texto tem como objetivo analisar as redes 
sociais que se estabelecem entre organizações 
governamentais, não-governamentais e a população de 
Barra do Riachão, no município de São Joaquim do 
Monte, em Pernambuco. Este estudo faz parte de uma 
pesquisa mais ampla, cujo propósito é analisar como se 
formam e se articulam as redes sociais para o 
desenvolvimento local em contextos populares; bem 
como analisar de que forma ocorre a participação 
popular nessas redes. Especificamente neste estudo, o 
que se busca é identificar e analisar as organizações 
governamentais e não-governamentais envolvidas na 
rede ou que dão apoio a elas, buscando identificar, 
também, os processos que envolvem os agentes de 

financiamento das redes sociais para o desenvolvimento 
local na comunidade de Barra do Riachão, no município de 
São Joaquim do Monte em Pernambuco.

A vila de São Joaquim foi criada pela Lei Estadual nº 
991, datada de 1° de julho de 1909, integrando o território 
do município de Bonito. Em 11 de setembro de 1928 a Lei 
Estadual nº 1.931 criou o município de São Joaquim, 
formado pelos distritos de São Joaquim e Batateiras, 
desmembrados do município de Bonito. A sua sede foi 
elevada à categoria de cidade e a instalação ocorreu em 1° 
de janeiro de 1929. Pelo Decreto Estadual nº 503, de 19 de 
junho de 1940, foram modificadas as divisas do município 
de São Joaquim com as de Bebedouro (hoje Agrestina), 
Bezerros e Bonito. Em virtude do Decreto-Lei Estadual nº 
952, datado de 31 de dezembro de 1943, passou a 
denominar-se Camaratuba, nome trocado para São Joaquim 
do Monte em 31 de dezembro de 1948, pela Lei Estadual 
nº 416. [2]

O município São Joaquim do Monte está localizado na 
mesorregião Agreste e na microrregião Brejo do Estado de 
Pernambuco. Os seus limites são: ao Norte, Bezerros e 
Camocim de São Félix; ao Sul, Cupira; ao Leste Bonito e 
Belém de Maria; e ao Oeste Agrestina. Possui uma área de 
242, 629 Km², sendo cortado pelos rios Urna e Sirinhaém e 
estando distante de Recife 124,6 km. A vegetação 
predominante é a caatinga hipoxerófila, com um clima 
quente e úmido, tendo uma temperatura média de 22,7ºC.

A população residente é de 20.869 habitantes, sendo 
64,55% na área urbana, enquanto que 35,45% localizado na 
área rural. Embora a taxa de urbanização seja maior, a 
principal atividade econômica da região é a agropecuária, 
concentrando 69,9% do total da economia da região. [3]

A comunidade de Barra de Riachão fica localizada na 
área rural de São Joaquim do Monte e sua população é 
composta na grande maioria de agricultores e agricultoras.  
Alguns agricultores do município fazem parte da 
Associação de Agricultores de Barra do Riachão, onde 
também realizam atividades de artesanato. Para boa parte 
destes agricultores a opção tem sido comercializar os seus 
produtos em feiras da região, melhorando o acesso à renda. 
Vale ressaltar que várias são as organizações 
governamentais e não-governamentais presentes na região.



Material e métodos

Esta pesquisa foi realizada no período de junho a 
julho de 2009 pela turma 2009.1 do Programa de Pós-
Graduação em Extensão Rural e Desenvolvimento 
Local (POSMEX) da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE) junto aos moradores de Barra 
do Riachão no município de São Joaquim do Monte /
PE

Buscando entender melhor a realidade da 
comunidade de Barra do Riachão foram feitas algumas 
visitas ao local, discutindo e conhecendo as pessoas 
que participam da Associação de Agricultores. 
Também no sentido de nos aprofundarmos sobre os 
projetos desenvolvidos naquela região, realizamos uma 
reunião com representantes do NUSP/UFPE (Núcleo 
de Saúde Pública e Desenvolvimento Social), uma vez 
que este órgão realiza atividades na comunidade. Este 
encontro aconteceu no Departamento de Educação da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, durante a 
disciplina de comunicação e culturas populares do 
Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural e 
Desenvolvimento Local – POSMEX.

Além das visitas e da reunião com o NUSP, 
realizamos também uma revisão de literatura acerca os 
conceitos e formas de funcionamento das Redes 
Sociais, sobre a Teoria do Desenvolvimento Local, 
bem como estudamos a Comunicação na perspectiva 
dos Estudos Culturais. 

Como recursos metodológicos, foram feitas 
entrevistas semi-estruturadas que possibilitassem 
abranger a totalidade das variáveis a serem analisadas 
no projeto (redes sociais, organizações governamentais 
e organizações não-governamentais). As entrevistas 
foram realizadas com os representantes da associação e 
de algumas famílias da comunidade nos locais onde 
costumam se reunir; neste caso, no espaço físico da 
Associação de Agricultores de Barra do Riachão. A 
coleta de dados foi realizada a partir da combinação de 
técnicas etnográficas e das entrevistas já citadas, com o 
objetivo de identificar e analisar as redes sociais que a 
comunidade de Barra do Riachão está inserida. 

Resultados e Discussão

A Associação de Agricultores de Barra do Riachão 
tem como foco a melhoria da qualidade de vida dos 
habitantes da comunidade. Para isso, utiliza o
instrumento de articulação de demandas locais a serem 
apresentadas e viabilizadas em fóruns em nível local 
(comunitário), municipal (através da participação de 
conselhos municipais de saúde, desenvolvimento rural, 
etc.) e estadual (através da participação na rede de 
municípios saudáveis).

Para a realização de um estudo das organizações 
governamentais e não governamentais envolvidas na 
Rede em Barra do Riachão foi necessário considerar 
como centro a Associação Comunitária, tendo como 
“nós” dessa Rede as entidades com as quais a 
associação se articula e o “elo” entre essas instituições, 
os objetivos e ideais em comum dessas organizações. 

Nesse sentido, foram levantadas informações inerentes às 
instituições governamentais e não governamentais que 
apóiam ou mantém parceria com a Associação. Outras 
informações levantadas dizem respeito aos fóruns em que a 
Associação mantém representação em nível municipal e 
estadual. 

Uma das instituições que a Associação mantém parceria 
é o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) através do 
Programa Terra Pronta. Segundo dados da presidente da 
Associação, nesse programa, o IPA disponibiliza um trator 
e implementos para o preparo de solo. A única 
contrapartida da associação é o levantamento de demanda 
da comunidade. Além do preparo de solo, o programa 
também é complementado com o fornecimento de sementes 
como milho e feijão.

Junto com a Secretaria de Produção e Agricultura, a 
Associação desenvolve o programa leite de todos. Esse 
programa contempla a distribuição de leite para famílias 
carentes da comunidade de Barra do Riachão. A
Associação é responsável pela gestão do programa que 
envolve desde a seleção e cadastro dos beneficiários até a 
distribuição diária do leite.

Para disponibilidade de crédito rural e microcrédito para 
atividades de artesanato, a Associação conta com a parceria 
do Banco do Nordeste e Banco do Brasil. Nessa parceria a 
Associação contribui para que os agricultores e artesãos da 
comunidade tenham acesso a programas de crédito 
governamentais. Nesse processo, a Associação atua não só 
como mobilizadora, mas também como suporte dos 
técnicos, pois coleta documentação e informações 
essenciais para a elaboração das propostas de crédito. 

A Associação também se articula com a escola da 
comunidade para apoiar atividades de grupos artísticos e 
culturais, incentivando a música, dança e produtos 
artesanais. Nessa parceria, o apoio ocorre através da oferta 
de transporte para as apresentações do grupo (bonecas de 
pano).

Outra organização que está fortemente ligado à 
Associação é o grupo de artesanato que trabalha com 
bordado. É uma organização informal do ponto de vista 
jurídico, no entanto, caso necessitem de um compromisso 
formal em negociações para venda de produtos, ou compra 
de matéria prima, utilizam os dados da Associação 
comunitária.

O que parece mais marcante na participação da 
Associação nas redes sociais está relacionado à 
participação em fóruns, dentre estes se destaca o Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural, fórum que acontece 
mensalmente. Espaço onde são discutidos estratégias e 
programas de fortalecimento e desenvolvimento de 
atividades rurais. Nesse fórum são discutidas também, as 
linhas de financiamento que serão desenvolvidas tanto pelo 
Banco do Brasil como do Banco do Nordeste, assim como 
o programa terra pronta.

Outro fórum que tem repercussão estadual é a rede 
pernambucana de municípios saudáveis. Neste fórum, a 
Associação participa das discussões municipais e estaduais 
que envolvem o desenvolvimento das estratégias do 
programa que estão relacionados à saúde e à geração de 
renda. A experiência das bordadeiras e do grupo de dança é 



uma referência para a rede. Foi identificado que a 
Associação utiliza os eventos como encontros da rede,
feiras e exposições de arte para apresentar e 
comercializar os produtos da comunidade.

Considerando que os objetivos deste trabalho 
tiveram como intenção analisar as organizações 
governamentais e não governamentais em Barra do 
Riachão, assim como a forma de financiamento dessa 
rede, percebeu-se que a Associação de Agricultores de 
Barra do Riachão demonstrou estar em busca de
soluções para as necessidades básicas da comunidade, 
contribuindo para o processo de desenvolvimento local. 
Para isso, está articulada com as políticas públicas 
local, estadual e nacional.

É evidente a presença de um processo de rede 
informal dentro da comunidade. Percebeu-se isso por 
haver uma comunicação e inter-relação entre os vários 
grupos existentes, tanto culturais como produtivos, em 
torno da Associação. Isso tem permitido a 
sustentabilidade e autonomia desses grupos, a partir do 
princípio da ajuda mútua, ao mesmo tempo em que 
mantém uma base consolidada para que a Associação 
busque alternativas para a melhoria das condições de 
vida da população no contexto do desenvolvimento 
local.

No que se refere à participação nas redes formais, a 
Associação participa da Rede Pernambucana de 
Municípios Saudáveis promovido pela Agencia 
Estadual de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco 
(CONDEPE/FIDEM), apoiada pelo Núcleo de Saúde 
Pública e Desenvolvimento Social (NUSP). Nesse 
caso, as despesas decorrentes da participação nas 
reuniões ou eventos da rede, são barganhadas pela 

própria Associação ou pela prefeitura ou câmara de 
vereadores do município de São Joaquim do Monte.

Quanto à participação nos conselhos municipais de saúde 
e de desenvolvimento rural, esta participação tem garantido 
o acesso da comunidade às políticas públicas.

Portanto, percebemos que a única Rede de fato presente 
na comunidade é constituída por grupos informais, sejam 
eles artísticos ou produtivos. No entanto, observamos que a 
Associação, para alcançar os seus objetivos, mantém 
parcerias com organizações governamentais e não-
governamentais, contribuindo, dessa forma, para o 
desenvolvimento local. 
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