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Associativismo e Redes Sociais na
Maré: do mutirão à cultura do
encontro

José Wellington Gomes de Araújo
Sinésio Jefferson Andrade Silva

Eliana Souza Silva

  O presente capítulo tem como objeti-
vo refletir sobre as características do associativismo no complexo de bairros
e favelas da Maré e a sua evolução política, à medida que algumas necessida-
des vão sendo supridas, pelo menos parcialmente, e problemas de outra
ordem vão tomando o seu lugar. A solidariedade funda-se na tradição e na
necessidade como estratégia de resolução de problemas, do mutirão rural à
laje de concreto urbana. Antes, as necessidades primordiais eram o acesso e
a qualidade da habitação, a pavimentação de ruas, o saneamento básico
e serviços de saúde, sendo o veículo para as reivindicações as associações de
moradores. Atualmente, despontam como problemas de primeira ordem a
segurança, o emprego, a educação e a cultura, assim como a maior partici-
pação dos jovens, que querem encontrar-se e trocar idéias; querem voz e
visibilidade. Nesse processo, as ONGs e outras redes sociais são os princi-
pais instrumentos de organização e mobilização. Há uma percepção política
ampliada, para além das necessidades locais, e as demandas deslocam-se
para as políticas públicas, principalmente as relacionadas com a juventude.

Considerações Teóricas sobre o Tema

Entendemos o associativismo como parte de uma reflexão sociológica
sobre a relação entre indivíduo e sociedade.
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Em 1939, Norbert Elias publicou um texto de nome sugestivo, A
Sociedade dos Indivíduos, estabelecendo de antemão um distanciamento das
concepções então predominantes na sociologia que, em dois campos opos-
tos e inconciliáveis, enxergavam uma sociedade de indivíduos. Para uma
destas vertentes, as “formações sócio-históricas” seriam abordadas como se
tivessem sido concebidas e criadas por organismos ou indivíduos isolados,
ou seja, seriam o resultado de um plano deliberado e racional. Em um
sentido oposto, os indivíduos não desempenhariam nenhum papel e, com
modelos conceituais extraídos da biologia, a sociedade seria concebida como
uma entidade orgânica, supraindividual. Nos dois campos, o ser humano
singular (o indivíduo) e a pluralidade das pessoas (a sociedade) são apresen-
tados como entidades ontológicas diferenciadas (Elias, 1994).

Recusando o indivíduo e a sociedade como categorias fundadoras, Elias
propõe um arcabouço básico de “funções interdependentes”, que não seria
criado por indivíduos particulares, mas resultado de um fluxo contínuo de
associação entre as pessoas. Por nascimento, os indivíduos estariam inseri-
dos em um “complexo funcional de estrutura bem definida”, no qual sua
liberdade de escolha seria limitada. E mesmo decisões e eleições majoritári-
as somente poderiam alterar essa estrutura dentro de limites estreitos. Elias
ilustra o seu modelo supondo uma conversa entre dois parceiros, onde um
fala e o outro retruca, sendo possível a modificação das idéias de cada um
no decorrer da conversa:

A característica específica desse tipo de processo, que podemos cha-
mar de imagem reticular, é que, no decorrer dele, cada um dos interlo-
cutores forma idéias que não existiam antes (...). Mas a direção e a
ordem seguidas por essa formação e transformação das idéias não são
explicáveis unicamente pela estrutura de um ou outro parceiro, e sim
pela relação entre os dois. (Elias, 1994: 29)

Discutindo a formulação de Elias, Wanderley (1999) a desdobra em
dois eixos teóricos principais. Primeiro: a visão da sociedade como um
complexo funcional constituído por ‘laços invisíveis’ de propriedade, tra-
balho, instintivos e afetivos. Segundo: a especificação dos fenômenos soci-
ais como de natureza reticular, nos quais as relações interpessoais seriam
“passíveis de contínua reformulação” (Wanderley, 1999: 199).

A interdependência e o fluxo contínuo de interação entre as pessoas
levaria à formação de grupos humanos, definidos como “qualquer forma-
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ção social resultante da presença participativa de dois ou mais seres huma-
nos”. O grupo exerceria uma pressão sobre os indivíduos no sentido de que
estes desempenhem favoravelmente a expectativa contida no papel social de
cada um. Quanto à sua formação, esses grupos poderiam ser primários e
secundários. No primeiro, os membros se conhecem e se comunicam face a
face, como na família, onde a motivação principal seria afetiva e não utilitá-
ria. No segundo, as relações no trabalho, os membros seriam numerosos, e
as posições assimétricas, essas relações sendo mediadas por uma burocracia.
Mas, permeando as relações formais no trabalho, existiria também a forma-
ção de pequenos grupos com base em afinidades eletivas e que seriam o
embrião da percepção e sentimento de classe social.

De outra forma, esses grupos poderiam ser classificados como espontâ-
neos, quando os seus membros mantêm relações prioritariamente não uti-
litárias; e funcionais, quando os membros perseguem um objetivo comum
(Ferrarotti, 1986). No presente capítulo, o termo associativismo aproxima-
se dessas formações de grupos funcionais que definem e buscam um objeti-
vo coletivo, tentando otimizar os seus resultados, mesmo dentro dos limi-
tes impostos pelo “complexo funcional de estrutura bem definida”, no
dizer de Elias (1994: 21).

No entanto, esse associativismo não se explica satisfatoriamente apenas
pela lógica da resolução de problemas de forma coletiva, tanto que lugares
com necessidades equivalentes podem ter intensidades associativas diversas,
além do diferencial de classe social. O associativismo, portanto, está relacio-
nado à tradição e à ideologia de cada grupamento humano, sendo permeado
por valores e sentimentos de solidariedade e de pertencimento. Nesse caso,
faz-se necessária a introdução do conceito de comunidade, ou
comunitarismo, definido por Zygmunt Bauman como um sentimento ou
“obrigação fraterna de partilhar as vantagens entre seus membros, indepen-
dente do talento ou importância deles”. Essa característica definiria o
comunitarismo como a “filosofia dos fracos” (Bauman, 2003: 56). O novo
cosmopolitismo dos bem-sucedidos prescindiria da comunidade: eles ga-
nham pouco com a sua rede de obrigações e têm muito a perder, uma vez
que o sentimento comunitário opõe-se à ideologia do mérito, “fundamen-
to social do privilégio”. Para as elites, a comunidade está contradita à liber-
dade que, por sua vez, aproxima-se da privacidade. É claro que essas elites
também se associam, mas apenas como comunidades estéticas em torno de
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agremiações, festivais pop, moda ou mesmo vigilantes do peso. Em
contrapartida, quando se tece uma rede de responsabilidades, haveria uma
comunidade ética (Bauman, 2003: 57).

Outros autores, como Marília Sposito, mesmo sem abandonar o
referencial de classe social, não discriminam negativamente o sentimento
comunitário em torno de galeras, etnia, música, religião, futebol ou hip-
hop. Estas seriam novas formas de sociabilidade, emergentes no movimento
popular de base urbana principalmente a partir dos anos 70, implicando a
entrada em cena de “novos atores, novas apropriações do espaço e novas
imagens da conflitividade urbana” (Sposito, 1993: 162). As agremiações
políticas tradicionais, partidos e sindicatos, estariam em crise principalmente
pela sua relativa incapacidade de sensibilizar os setores jovens das classes
trabalhadoras. Apesar disso, a propalada passividade das classes populares
não passaria de uma visão elitista e autoritária porque a sociedade civil
saberia reconhecer as suas demandas e os conflitos inerentes, orientando a
luta pelos seus direitos. Para a autora, seria inegável a participação dos mo-
vimentos negro e feminista nas mudanças estruturais de setores como edu-
cação e saúde. O movimento feminista teria denunciado o tipo de interação
sexual na escola, interferindo no cerne da atividade pedagógica, ao passo
que o movimento negro teria trazido para a arena pública a discriminação
racial subjacente na sociedade brasileira. O movimento social, de forma
geral, projetaria as suas questões para o âmbito da esfera pública, transfor-
mando-as em pauta (Sposito, 1999).

A ação coletiva, no entanto, “não tem uma linguagem unívoca nem
desvela, de imediato, todas as dimensões de sua prática” (Sposito, 1999).
E o impacto multiforme dessas práticas difusas dificilmente poderia ser
avaliado do ponto de vista de resultados imediatos. Ainda assim, o con-
ceito de participação democrática teria-se enriquecido com os novos con-
teúdos de lutas trazidos pelo movimento social para além da tradicional
democracia representativa. Isso poderia ser constatado pela participação
da sociedade civil organizada, mesmo que de forma incipiente, na formu-
lação, implantação e acompanhamento de políticas públicas sociais, como
nos conselhos de saúde, de assistência, de educação e de direitos da crian-
ça e do adolescente.

Movimento social, no caso, seria um conceito analítico, não coincidin-
do necessariamente com as formas empíricas da ação coletiva. Esse conceito
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compreenderia a ação coletiva orientada por um sentimento de solidarieda-
de, a explicitação de um conflito e a determinação de romper com os limi-
tes estabelecidos (Sposito, 1999).

Nas questões referentes à sociabilidade, tomaria vulto o tema da juven-
tude, principalmente quando se trata dos jovens filhos de trabalhadores de
baixa renda. Se nos anos 60 a juventude seria vista como um problema
relacionado à crise de valores e ao conflito de gerações, a partir dos anos 70
o problema da juventude estaria relacionado ao emprego e à entrada na
vida ativa, de tal forma que quase teria transformado a juventude em cate-
goria econômica (Sposito & Carrano, 2003).

O tema juventude, agora com maior visibilidade, traria novas indaga-
ções, ao mesmo tempo estruturando novas questões e proporcionando
análises diversas. Na juventude (geralmente considerada dos 15 aos 24 anos
de idade), os laços familiares se tornariam mais difusos, e a escola, que
deveria transmitir os valores para a divisão social do trabalho, não cumpri-
ria a sua função socializadora, sendo igualmente ineficaz na transmissão de
conhecimentos. A juventude empobrecida buscaria trabalho em idade pre-
coce premida tanto pela necessidade como pela busca de autonomia. As
famílias, por sua vez, exerceriam uma pressão no sentido do emprego preco-
ce, preocupadas com a subsistência e com a ocupação do tempo ocioso dos
seus jovens, que poderia levá-los às atividades ilícitas. E, assim, essa condi-
ção juvenil seria de disponibilidade e de insegurança em relação ao seu
futuro, condição esta que seria perpassada pela situação de classe social e
pela determinação geracional (Sposito, 1993).

Mutirão e Tradição

No Brasil, o associativismo para a resolução de problemas pode ser
representado pelo mutirão, tradição rural de auxílio gratuito que, entre si,
se prestam os pequenos agricultores quando se reúnem todos os de uma
redondeza para realizar um trabalho em prol de um só. O trabalho pode ser
o preparo, plantio ou colheita de uma roça, a fabricação da farinha de
mandioca ou a construção de uma casa, cabendo ao beneficiado as despesas
com uma festa ou função (Ferreira, 1986). Esse termo tem origem tupi,
moti’rõ, e então o trabalho coletivo tem também função simbólica, expressa
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de forma ritualística, e que, apropriada pela tradição, implica festa, come-
moração, congratulação.

A atualização dessa tradição configura-se perfeitamente na construção
da laje de concreto no teto das casas de favelas e periferias urbanas. Ocorre
que os trabalhadores de baixa renda são também os construtores de suas
próprias moradias, que são levantadas aos poucos, na medida dos seus par-
cos proventos. As despesas cotidianas são cortadas ao extremo e essa peque-
na poupança é investida laboriosamente na construção, que ocupa os finais
de semanas dos proprietários, que quase sempre são também os pedreiros.
Levantadas as paredes, a casa está pronta para receber, no teto, a laje de
concreto. Mas essa laje não pode ser construída por etapas, tendo de ser
feita de uma só vez. Não dispondo de betoneiras, misturadores ou condu-
tores do concreto, que viabilizariam a construção da laje no tempo de seca-
gem do cimento, o construtor solitário solicita agora o luxuoso auxílio de
seus amigos e companheiros. Então, em um belo sábado ou domingo de
sol, o mutirão agiliza o processo de construção da laje. O trabalho é dividi-
do entre os que misturam o cimento com a pedra britada e água, no chão,
os que transportam essa argamassa para cima e os que a espalham cuidado-
samente na grade de varas de ferro, batendo a laje. E, como todo esse pro-
cesso, conforme reza a tradição, é também festivo, cabe ao dono do imóvel,
terminado o trabalho, promover uma comemoração: um almoço lauto –
mocotó, mão de vaca ou feijoada – acompanhado de libações alcoólicas.

Admiravelmente, é dessa forma que o trabalhador de baixa renda cons-
trói o seu patrimônio imóvel. Quando se observa, no decorrer dos últimos
dez anos, um bairro popular como a Maré, no Rio de Janeiro, é notável
como áreas antes com uma paisagem predominante de barracos ou casas
térreas, configuram-se agora com pequenos prédios de dois, três ou mais
andares. Os andares extras são ocupados pelos filhos ou mesmo são aluga-
dos, aumentando a renda do proprietário. Essa mudança na paisagem de-
nota um esforço de poupança e incorporação de trabalho vivo em bens
que, no seu somatório, apresentam-se como um patrimônio coletivo, pe-
quena riqueza aparentemente não justificável pelos baixíssimos níveis dos
salários nacionais.

O mutirão urbano, convém lembrar, também é mobilizado para a rea-
lização de obras do interesse coletivo, como aterramento de áreas alagadiças,
abertura de valas para escoamento e drenagem, e outras obras de
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infraestrutura, principalmente quando o Estado se faz mais ausente. Por-
tanto, esse mutirão confirma a permanência de um associativismo na popu-
lação de baixa renda, que, embora voltado para a resolução de problemas
individuais ou coletivos, também é a manifestação de uma cultura solidária
e festiva, apesar de todas as dificuldades.

Associações de Moradores nas Favelas Cariocas

Dentre as diversas formas de associativismo, as mais institucionalizadas
e abrangentes são certamente as associações de moradores (AMs). Dado à
sua importância e para melhor entendê-las, é necessário traçar um pequeno
esboço histórico, delineando o contexto do seu aparecimento, seu apogeu
e declínio ou, pelo menos, suas limitações atuais. É o que apresentamos em
seguida, referente ao município do Rio e, em algumas passagens, com ilus-
trações referentes à Maré. Mas, antes, convém verificar a acepção dicionarizada
do termo favela: “conjunto de habitações populares que utilizam materiais
improvisados em sua construção tosca, e onde residem pessoas de baixa
renda” (Houaiss, 2001: 1315). Também muito do que é chamado de favela
não condiz com esta definição.

Segundo Diniz, desde o final da década de 1940, no Rio, o processo
crescente de formação de favelas era visto, oficialmente, como um proble-
ma social urbano.1 A favela era um “território estranho à cidade”, lugar
onde moravam as “classes perigosas”. Em 1947, por iniciativa da Igreja cató-
lica, criou-se a Fundação Leão XIII, que adentra as favelas com obras
assistenciais, no intuito de “prevenir a infiltração comunista”. Essa Funda-
ção desempenhará um importante papel nas décadas seguintes, tentando
acomodar os ânimos populares frente às intervenções autoritárias do Esta-
do nas favelas do Rio.

Nos anos 60, o processo de favelização no Rio encontrava-se em franca
expansão e, neste contexto, deu-se a intervenção autoritária e centralizadora
do governo Lacerda, baseada em uma política de remoções de favelas de
áreas valorizadas da cidade. Os moradores eram, então, persuadidos ou for-
çados a se mudar para conjuntos habitacionais provisórios (CHPs), nas áre-

1 Anotações de José Wellington Gomes Araújo com base na conferência proferida por Diniz
(2004).
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as periféricas. Nesses CHPs, pretendia-se ‘educar’ a população para que pu-
dessem ocupar as suas moradias definitivas, em conjuntos habitacionais
construídos pela Cooperativa de Habitação Popular do Estado da Guanabara
(Cohab).

Na passagem pelos CHPs, as pessoas, removidas de outros lugares e de
suas redes sociais, deveriam aprender a “viver em uma casa de forma civiliza-
da, usando equipamentos domésticos como instalações sanitárias e outros”.
Essa ação “civilizatória” ficou a cargo da Fundação Leão XIII, que mantinha
um posto em cada CHP. Também havia sempre um posto policial que
mantinha férrea disciplina, com horário determinado para a entrada e saída
das pessoas no conjunto. Não se podia fazer melhorias ou mesmo a manu-
tenção das habitações para não caracterizar uma permanência definitiva. E,
se uma janela caía, assim ficava, pois não se podia “bater um prego na pare-
de: as pessoas eram tuteladas”. Isso, certamente, para que não se desvaneces-
se o caráter de moradia provisória nos CHPs, pois as pessoas iam criando
novas redes sociais e laços com o lugar, às vezes, oferecendo resistência a
uma nova remoção. Além disso, a habitação definitiva tinha de ser compra-
da da Cohab e muitos não podiam pagá-la (Diniz, 2004).

Mas as remoções e os conjuntos habitacionais não inibiram o processo
de favelização, ao mesmo tempo em que os CHPs, de provisórios, torna-
ram-se permanentes, como Nova Holanda e Praia de Ramos, na Maré. No
final dos anos 70, a política remocionista deu lugar a programas de urbani-
zação das favelas, como o Promorar e o Projeto Rio, este último na Maré. Já
no início da década seguinte, os gestores de políticas públicas para as favelas
reconheciam a necessidade da participação dos moradores nesse processo
urbanizador, e o apoio do poder estatal contribui para a aceleração do
processo de formação das associações. Assim, as lutas por melhorias de
infra-estrutura nas favelas, que já se realizavam coletivamente, terminaram
por se expressar institucionalmente via AMs, tendo em vista a “possibilida-
de de acionar as redes de sociabilidade já existentes nas favelas” (Oliveira,
2000: 117). O ano de 1980, quando a maioria das associações de morado-
res foi criada, representou, então, um marco do movimento associativista
no Rio de Janeiro.

A institucionalização das AMs como interlocutoras dos órgãos públi-
cos contribuiu, por sua vez, para que essas fortalecessem seu poder de repre-
sentação interna. Com isso, elas passaram a funcionar como instâncias de
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reivindicações, além de instrumentos de ‘legitimação’ das relações econô-
micas entre os moradores e como canal para a resolução de conflitos. Isso
ocorre, no primeiro caso, em relação ao registro das compras e vendas de
imóveis realizadas com o aval das AMs, cabendo a estas fornecer documen-
tos de reconhecimento das transações. No caso dos conflitos, cabe à associ-
ação tratar de problemas como desentendimentos entre vizinhos por razões
de espaços, ocupação ilegal de áreas públicas e questões afins.

Outro aspecto característico da atuação das AMs desde sua criação é a
representação de reivindicações que podem ser denominadas ‘demandas de
primeira geração’: instalação e manutenção das redes de água, esgoto e ele-
tricidade; pavimentação e manutenção de ruas e becos; além da oferta de
escolas e postos de saúde. Em um segundo momento, as AMs começaram
a prestar alguns serviços de assistência social, principalmente a oferta de
bolsas de alimentos e a intermediação de programas nos campos da saúde,
educação, desporto e lazer, em geral elaborados e financiados por organiza-
ções estatais ou não governamentais (Silva, 2003).

Na década de 1990, todavia, o aumento da presença do tráfico de
drogas nas favelas e a repressão a ele dificultaram a mobilização política nas
comunidades populares. Acresce a este tipo de dificuldade a intervenção
oficial nessas comunidades, agora caracterizada por um “neo-clientelismo,
com a presença e ausência seletiva do Estado” (Oliveira, 2000: 121). Presen-
ça principalmente do aparato policial em guerra contra o tráfico, o que se
configura, em última instância, como “violência e repressão contínua con-
tra as classes populares” (Oliveira, 2000: 121). Dessa forma, as AMs encon-
tram-se, agora, em maior ou menor grau, e, salvo raríssimas exceções, como
reféns do tráfico ou cooptadas pelo clientelismo político, ou ambas as situ-
ações. Estas são as suas atuais limitações, tanto estruturais como conjunturais.

Maré: um novo marco no associativismo comunitário

O processo de constituição das comunidades da Maré e, portanto, das
formas associativas, se caracterizou pela diversidade. O fato de haver comu-
nidades criadas com base nas iniciativas dos próprios moradores e outras
mais criadas pelo Estado fez com que as associações tivessem formas e pa-
péis distintos. No caso de comunidades como Nova Holanda e Praia de
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Ramos, a dificuldade de articulação era maior, tendo em vista o fato de os
seus moradores serem pessoas removidas de lugares diversos, que tinham
perdido as suas relações sociais anteriores e ainda não tinham constituído
novas redes. Acrescente-se a isso o regime de tutela dos moradores. Em
contrapartida, a intervenção oficial nos conjuntos provisórios necessitava
de uma mediação com os tutelados, daí a exigência institucional de que as
pessoas se organizassem em AMs.

Mas logo essa mediação investe-se também de uma postura de
enfrentamento aos programas oficiais e de resistência ao seu autoritarismo.
A criação do Comitê de Defesa das Favelas da Maré (Codefam), em 1979, é
expressão desse processo de negociação e resistência. O movimento de resis-
tência à tutela do Estado assume uma nova dimensão na comunidade de
Nova Holanda, até então administrada como um Centro de Habitação Pro-
visória. Ali, em 1984, a Fundação Leão XIII sofreu uma derrota com a
criação de uma associação autônoma. Com as novas lideranças, as pessoas
disseram: “Já criamos laços aqui, não queremos mais sair”. Criava-se, então,
uma comunidade de verdade, um lugar com uma identidade definida pela
sua resistência (Diniz, 2004).

Outro elemento característico da Maré (além da convivência de formas
diferenciadas de movimentos associativos, demarcados pelo grau de auto-
nomia em relação aos órgãos do Estado e/ou figuras políticas) foi o grande
investimento público realizado na área nas décadas de 1980 e 1990, tanto
federais como estaduais e municipais, inclusive com a construção de gran-
des conjuntos habitacionais. Essas intervenções provocaram mudanças físi-
cas na paisagem e melhoria na qualidade de vida, “mas não uma mudança
qualitativa no que concerne ao acesso a novas possibilidades nos campos
cultural e educacional” (Silva, 2003: 138). Além disso, com o crescimento
populacional e a construção de novas moradias e verticalização das já exis-
tentes, a infra-estrutura de água, esgoto e eletricidade, na ausência de novos
investimentos, já não era suficiente, o que gerou a deterioração da qualida-
de de vida e do ambiente.

A ampliação da presença do Estado na Maré foi acompanhada pela
crise de representação das AMs. Este último processo pode ser explicado
por um conjunto de fatores: a profissionalização dos dirigentes e a privatização
das entidades, que passaram a atender interesses particulares; a pressão de
grupos criminosos armados, interferindo na gestão e na escolha dos
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dirigientes; a maior presença dos órgãos municipais e de organizações não
governamentais, ocupando um espaço importante na interlocução com os
moradores e na oferta de serviços; de forma especial, o atendimento crescen-
te, por parte do Estado, às demandas de primeira geração. Com isso, diminui
a importância das AMs, que têm dificuldades para encaminhar as demandas
da segunda geração, como o acesso aos serviços fundamentais: qualidade da
educação fundamental, acesso a escolas de ensino médio e profissionalizante,
acesso a equipamentos culturais e a serviços para os diversos grupos etários,
em particular a juventude e a adolescência (Silva, 2003: 138).

Nesse processo, fortalecem-se as organizações não governamentais
(ONGs), mais ágeis na oferta de serviços, com quadros mais qualificados,
em geral, e que não têm sua ação atingida pela intervenção direta de forças
políticas, internas ou externas. As ONGs, mais recentemente, começam
também a avançar na oferta de iniciativas que podem ser chamadas de “de-
mandas de terceira geração”, dentre as quais se destacam: a questão das
identidades – sexuais, de gênero e raciais; a criação de redes de conexão dos
movimentos culturais; e a proposição de estratégias integradas de desenvol-
vimento local (Silva, 2003).

Esse novo processo de associativismo é bem expresso, na Maré, pela
criação do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (Ceasm). Na
década de 1990, com a crise das AMs, já não era possível pensar em redes de
sociabilidade com base nesse tipo de arranjo institucional. Então, na segun-
da metade da década de 1990, um grupo de ativistas que reunia, dentre
outros, remanescentes da antes combativa Associação de Moradores de Nova
Holanda, e que tinham tido acesso à universidade, começou a pensar um
projeto abrangente para a Maré, que fosse “além da modificação da paisa-
gem”. Um projeto que desenvolvesse “ações exemplares, e não supletivas”,
ou seja, que se voltasse para a demonstração de políticas públicas e não
como suplementar na execução de funções próprias do Estado, como ocor-
re com as AMs (Silva, 2003: 138).

Esse grupo de ativistas comunitários fundou, em 1998, o Ceasm, uma
ONG voltada para o movimento social e tendo como escopo das suas ativi-
dades a produção, circulação e disseminação de idéias e saberes. O primeiro
projeto do Ceasm foi um curso pré-vestibular (CPV), facilitador do acesso
dos jovens mareenses ao estudo superior, no que tem sido muito bem-
sucedido. A idéia, além da facilitação do acesso, é que estes futuros univer-
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sitários possam vir a ser produtores de conhecimentos sobre a realidade
social local. Depois as atividades do Ceasm foram se ampliando, no geral
voltadas para a qualidade da educação, cultura, comunicação e geração de
trabalho e renda.

O Ceasm foi concebido como um microcosmo da Maré, elegendo
como questão prioritária a construção de redes de socialização para os jo-
vens, uma vez que as redes existentes não vão muito além dos grupos religi-
osos, ‘tribos’ e ‘galeras’. Como “as ações desenvolvidas em rede permitem
uma apreensão mais rica da realidade” (Silva, 2003: 138), o Ceasm articula-
se também com outras instituições públicas locais e ONGs comunitárias,
configurando-se como um importante canal de encontro para determinada
parcela da juventude local, o que se pretende ampliar. Essas redes são deno-
minadas pela instituição ‘Redes Sociopedagógicas’, tendo o objetivo de
ampliar o tempo e o espaço sociais dos moradores da Maré, em particular
os adolescentes e jovens.

Ultimamente, além do Ceasm, a Rede Maré Jovem também se destaca
como um pólo aglutinador de idéias e mobilização.

Rede Maré Jovem

Como vimos, à medida que ocorrem mudanças nas demandas e nas
condições socioeconômicas e culturais de uma população, mudam tam-
bém as características de sua organização e associativismo. Nesse sentido,
em uma perspectiva mais estrutural, poderíamos dizer que neste início de
século XXI, marcado pela globalização e por práticas políticas e econômicas
neoliberais, surgem novas formas de organização e participação da socieda-
de civil, seja daquilo que convencionamos chamar de direita, ou mesmo
daquilo que ainda se entende por esquerda.

Hobsbawn (2001) vê na queda do Muro de Berlim um marco impor-
tante deste cenário. Na sua visão, a decadência do socialismo real não só
limitou o século XX como lançou para novos tempos a possibilidade de
superação do capitalismo e de suas práticas. Em outras palavras, todos aque-
les interessados em fazer oposição ao sistema hegemônico deveriam, a partir
de então, buscar outras formas de organização que não mais as oferecidas
pelos velhos revolucionários.
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De certa forma, houve consciência da necessidade de se buscar outros
caminhos para novos ou velhos problemas. O movimento feminista, o movi-
mento negro e o ambientalista são só alguns dos exemplos das respostas
concretas oferecidas. A construção de uma nova maneira de atuar politica-
mente, portanto, não precisou esperar pelo fim da União Soviética, muito
menos a queda do Muro de Berlim. Seus primeiros traços estiveram no pró-
prio século XX com a estruturação e consolidação de diversas redes sociais.

Como nos mostrou Elias (1994), a construção de redes sociais sempre
esteve, em maior ou menor grau, nas atividades humanas. De toda forma,
essa idéia de rede nunca foi tão veementemente usada para identificar novas
práticas políticas. É no século XX que Estados se aproximam e constroem
os blocos econômicos; é ainda nesse mesmo século que, com base no esfor-
ço da sociedade civil, nascem as redes de apoio, solidariedade e luta. Os
dois exemplos são claras demonstrações das maneiras utilizadas para se cons-
truir uma nova ordem mundial. Ambas consolidam-se como redes, estabe-
lecendo novos poderes e novos saberes (Foucault, 1986, 1995).

Construir redes é uma das mais fortes justificativas políticas utilizadas
nos dias atuais para juntar indivíduos, grupos, instituições, entre outros.
Em um certo sentido, podemos dizer que, hoje, quando parte da sociedade
contemporânea organizada pretende fazer valer suas reivindicações, ela lan-
ça mão desse mecanismo. Com isso, não só grupos econômicos se organi-
zam em redes: boa parte do próprio movimento social lança mão dessa
perspectiva para nortear suas ações.

No Brasil, o Fórum Social Mundial possui destaque entre as iniciati-
vas desse tipo. Propondo uma articulação entre pessoas e instituições com-
prometidas com a superação do paradigma neoliberal, o Fórum vem, des-
de 2001, reunindo um número crescente de pessoas que se agregam em
encontros anuais. Indo para a sua quinta edição, tornou-se um evento
referencial para todos que desejam se opor ao atual quadro da globalização
neoliberal.

Esses encontros vêm proporcionando muitos desdobramentos, desta-
cando-se aí a participação dos jovens e de organizações preocupadas com
temáticas de interesse dessa população específica. Foi assim que em abril de
2003, no Rio de Janeiro, surgiu a Rede Jovens em Movimento, propondo-
se a fortalecer a participação juvenil na esfera das políticas públicas, assim
como incentivar discussões sobre os direitos da juventude. Na medida,
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portanto, em que vão surgindo novos adensamentos, vão se desencadeando
novas iniciativas.

As idéias do Fórum Social Mundial repercutiram na Maré, mobilizan-
do setores da juventude e dos ativistas locais, dando origem à Rede Maré
Jovem. Essa rede, tal qual a Rede Jovens em Movimento, procura dissemi-
nar uma cultura do encontro, contrapondo-se tanto às orientações que
limitam o ir e vir da juventude (as fronteiras impostas pelo bandidismo
organizado e sua repressão) quanto às definições que tratam os jovens como
um problema. O esforço da Rede Maré Jovem tem sido até agora o de
contribuir na melhoria da qualidade de vida – presente e futura – da juven-
tude local.

Promover debates sobre os direitos da juventude, apoiar e articular
movimentos de jovens, dentro e fora da Maré, são, portanto, os objetivos
presentes até agora nessa rede. Contudo, tendo em vista o contexto e o
imaginário de violência presentes na Maré e na cidade como um todo, mul-
tiplicam-se os desafios. Algo extremamente presente no cotidiano dos jo-
vens na Maré é a perversa limitação que eles enfrentam com relação à liber-
dade de ir e vir pelo espaço comunitário. Nesse contexto, temos jovens
abandonando torneios de futebol ou elaborando novos circuitos para en-
contrar as(os) namoradas(os). Ao mesmo tempo, usam diversas estratégias
na tentativa de superar e de se adaptar às novas rotinas e à instabilidade das
‘fronteiras’.

O Ceasm e a Rede Maré Jovem são apenas dois exemplos de luta por
garantia e prática dos direitos humanos no bairro. A eles se somam diversos
grupos que, muitas vezes pontualmente, negam-se a aceitar o lugar de mar-
ginais e de excluídos. Lutam para deixar claro ao ‘resto da cidade’ a necessi-
dade de ser, de reconhecer o direito da favela à cidade, no contexto de
cidadania; e para superar o imaginário da cidade partida.
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