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Introdução

Capital Social’ e ‘Redes’ são dois verbetes 
que têm ajudado na compreensão da 
comunicação em contextos populares, 
principalmente nos estudos norteadores da 
Extensão Rural / Comunicação Rural no início 
do novo milênio. Dentro desse cenário de 
pesquisa, pretende-se identificar as redes 
sociais em articulação com a Associação dos 
Pequenos Agricultores do Sítio Batente, na 
comunidade de Barra do Riachão, Município de 
São Joaquim do Monte. A proposta é analisar o 
papel dos meios de comunicação utilizados 
nessas redes, verificando de que forma se dá a 
articulação com o desenvolvimento local na 
perspectiva do aproveitamento dos recursos 
humanos e materiais endógenos, na articulação 
com as instâncias de poder municipal, estadual, 
nacional, no envolvimento de atividades 
produtivas agrícolas e não-agrícolas e na 
articulação com o associativismo político e 
econômico produtivo. O tecido popular é tido 
como enfoque do estudo porque é nesse espaço 
onde as mensagens se dão, a vida pessoal e a 
luta estão entrelaçadas, cuja tendência é a de se 
fundirem.

Rede social é o compartilhamento de ideias 
entre pessoas que têm objetivos e interesses em 
comum, sobretudo na perspectiva de se articular 
com atores para a construção do 
desenvolvimento local. A rede atua uma das 
formas de representação dos contatos em um 
contexto, seja ele formal ou popular, e é 
considerada um dos instrumentos do capital 
social: “Uma rede é uma relação moral de 
confiança: uma rede é um grupo de agentes 
individuais que têm em comum normas ou 
valores além daqueles necessários às 
transições habituais de mercado”5 (FRANCO, 
2001, p. 371). 

Na perspectiva do Desenvolvimento Local, 
entendida quando “se constata a utilização de 
recursos e valores locais, sob o controle de 
instituições e de pessoas do local, resultando 
em benefícios para pessoas e o meio ambiente 
do local” (JESUS, 2003), as redes se mostram 
como instrumento de atuação entre os membros 
de uma determinada sociedade ou cultura, cuja 
finalidade é a melhoria da qualidade de vida 
dos integrantes. 
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Material e métodos

O texto faz parte de uma pesquisa mais 
ampla, coordenada pelo Programa de Pós-
graduação em Extensão Rural e 
Desenvolvimento Local (POSMEX) da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, 
cuja finalidade é identificar como se formam e 
se articulam as redes sociais para o 
desenvolvimento local em contextos populares.

Para a realização deste estudo realizou-se a 
revisão bibliográfica acerca das teorias de redes 
sociais, desenvolvimento local e comunicação 
na perspectiva dos estudos culturais. Realizou-
se pesquisa de campo à comunidade de Barra do 
Riachão na qual foram utilizadas técnicas 
etnográficas de observação para a captação da 
realizada e cotidiano da comunidade. Na 
oportunidade seguimos um roteiro de entrevista 
semi-estruturada com alguns integrantes da 
associação em análise, assim como entrevistas 
realizadas com jornalistas responsáveis pela 
elaboração dos meios de comunicação 
existentes na comunidade quais sejam o Jornal 
A Época e o Jornal da Câmara de Vereadores.

O roteiro teve como foco principal a 
Associação dos Pequenos Agricultores do Sítio 
Batente a qual identificamos como uma espécie 
de rede central. Trata-se de uma associação que 
funciona como espaço de participação popular 
de forte expressão na comunidade. Após a 
identificação da associação buscamos, a partir 
dos seus integrantes, verificar quais as redes que 
atuam na comunidade.

As entrevistas tiveram como objetivo 
entender o que informam, para quem está 
direcionada a informação, qual o interesse e se a 
comunicação tem resultados. Buscou-se 
verificar também se a liderança local é proativa 
e se tem um papel importante nas decisões 
voltadas as ações da rede. Além disso, para 
melhor caracterização do objeto de análise 
buscamos identificar a atividade produtiva mais 
privilegiada pela rede e se a mesma está de 
acordo com as necessidades e aspirações locais. 
E finalmente, buscou-se saber a quem a rede 
atende, envolve e com quem se articula.

Resultados e Discussões

Os meios de comunicação têm papel 
fundamental na construção da cidadania, 
principalmente quando tem em seu eixo a 
participação para a mudança social. No contexto 
de Barra do Riachão, locus da nossa pesquisa, 
verificamos que não existem veículos formais 
de comunicação, como jornal e rádio. Já em São 
Joaquim do Monte, município sede, verificamos 
a existência de dois jornais: o Jornal da Câmara 
de Vereadores e o Jornal A Época.

Talvez pela participação ainda tímida dos 
dois veículos impressos, observamos que a 
população de Barra do Riachão, 
especificamente, se comunica com frequência 
através de recados, no porta a porta, como 
também por meio de algumas ligações para 
celular, pois em muitos lugares não há telefone 
fixo nem orelhão. A comunicação informal 
acaba sendo mais eficaz do que a formal. O uso 
da rede virtual quase sempre é exclusivamente 
para fins pessoais. 

O principal espaço comunicacional da 
associação com outros integrantes da rede se dá 
através da realização de reuniões periódicas, as 
quais são realizadas na sede da associação com 
frequência basicamente mensal. O grupo de 
artesãos da associação reúne-se uma vez por 
semana, geralmente nas sextas-feiras, para 
discutir e organizar a produção, momento em 
que muitas informações são socializadas, se 
estabelece uma participação mais ativa das 
integrantes. 

São diversas as instituições governamentais 
da cidade e pessoas públicas com as quais a 
Associação em análise se articula, tais como: 
Secretaria de Agricultura, Secretaria de Serviço 
Social, Secretaria de Administração, Secretaria 
de Saúde, Secretaria de Segurança, além de um 
vereador e do vice-prefeito. Assim, percebemos 
que em relação à articulação com as lideranças 
locais formais, a comunidade não tem 
dificuldade de acesso. 

As instituições externas que apóiam a 
comunidade são: o Instituto Agronômico de 
Pernambuco-IPA, o Banco do Nordeste, a Rede 
Pernambucana de Municípios Saudáveis UFPE/ 
NUSP, o Departamento de Design da UFPE, a 
Secretaria Estadual de Planejamento e Pesquisas 
de Pernambuco – CONDEPE/ FIDEM e a 
Agência de Cooperação Internacional do Japão 
– JAICA.

No cotidiano desta comunidade a associação 
dinamiza o local. Trata-se de uma organização 
popular que envolve aproximadamente 130 
associados, com faixa etária entre 20 e 55 anos, 
de ambos os sexos. As atividades de produção 
do grupo vão desde agricultura, pesca ao 
artesanato com a técnica do ponto de rede, 
argila e também palha do milho. É através da 
associação que muitos dos projetos e programas 
de instituições governamentais chegam para a 
comunidade. 

Para a representante da associação local, 
Maria Amara da Conceição Barbosa, conhecida 
como Marinalva, a presença do NUSP é uma 
das políticas públicas mais significativas para o 
grupo. Entendemos que essa valorização se dá 
pelo discurso utilizado, o qual prioriza a 
qualidade de vida das comunidades e a 



preocupação com a geração de renda das 
pessoas dessas comunidades. 

Ao investigarmos a comunidade de Barra do 
Riachão e mais especificamente os indivíduos 
que integram a principal associação local, 
acreditamos estar investigando sua dinâmica
social, sobretudo a partir da relação que se 
estabelece quando da participação no grupo e na 
forma como o grupo se articula com outras 
esferas.

Como resultado desta pesquisa, constata-se 
que as redes sociais em articulação e presentes 
na comunidade de Barra do Riachão através da 
Associação dos Pequenos Agricultores do Sítio 
Batente são predominantemente formadas por 
instituições governamentais, nas instâncias de 
poder municipal, estadual e nacional, envolvidas 
em atividades produtivas agrícolas e não-
agrícolas, que atuam com projetos e programas 
em áreas interdisciplinares, como educação, 
saúde, agricultura, pecuária, economia e cultura. 

Percebe-se que as redes sociais ligadas a 
Barra do Riachão centralizam suas ações em 
torno da Associação. Contudo, na própria 
associação as demandas e as informações são 
centralizadas em alguns poucos representantes, 
de forma que o discurso de pertencimento, 
como também o desejo de promover o 
desenvolvimento local ainda é uma realidade 
distante. Nesse cenário tem-se várias ações 
assistencialistas, ações educativas e ações que 
promovem a geração de renda, como o caso da 
produção artesanal, mas o desenvolvimento 
local atrelado ao capital social só poderá ser 
efetivado quando, segundo Bourdieu (1998), 
cada integrante do grupo participar do capital 
coletivo na medida em que suas ações, palavras 
e pessoas honrarem esse grupo, de forma que 
não há instituições que permitam concentrar nas 
mãos de um agente singular a totalidade do 
capital social que funda a existência do grupo. O 
que ainda não acontece com o grupo 
pesquisado. 

Em relação ao papel dos meios de 
comunicação utilizados nessas redes, através da 
associação, verificamos que a principal 
ferramenta de comunicação é a comunicação 
informal, pois a comunidade não dispõe de 
rádios comunitárias, de jornais, de acesso a 
internet, no mais, dispõe dos serviços 

telefônicos e das redes de conhecimento 
pessoais e familiares. 

Ao tratar a participação na perspectiva da 
democracia da comunicação é recomendável 
percorrer um caminho que nos favoreça captar o 
processo com mais profundidade, penetrando na 
radicalidade do contexto onde ele se concretiza. 
É premente tentar compreender o envolvimento 
popular na produção, no planejamento e na 
gestão da comunicação comunitária, como 
forma até de contribuir para o avanço em 
qualidade participativa e na conquista da 
cidadania. (PERUZZO, 1998. p. 144)

Acreditamos que o papel dos meios de 
comunicação na associação em análise se 
apresenta de forma pouco expressiva, mas que 
os veículos que existem já se mostram 
preocupados em servir de espaço para 
divulgação da própria localidade, no sentido de 
servir de instrumento para a mudança social. O 
grupo encontra-se estimulado e, com os 
recursos que tem, conseguem se articular e se 
comunicar.
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