
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
SILVA, HS., and MAGALHÃES, RS. Construção de conhecimento na formação de redes 
sociopedagógicas. In: MARTELETO, RM., and STOTZ, EN., orgs. Informação, saúde e redes 
sociais: diálogos de conhecimentos nas comunidades da Maré [online]. Rio de Janeiro: Editora 
FIOCRUZ; Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009, pp. 153-162. ISBN 978-85-7541-331-9. Available 
from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 

Parte III -  Conhecimento e práticas de intervenção 
socioculturais 

8 - Construção de conhecimento na formação de redes sociopedagógicas 

 

Humberto Salustriano da Silva 
Rodrigo Silva Magalhães 

 



153

Construção de Conhecimento na Formação de Redes...

8

Construção de Conhecimento
na Formação de Redes
Sociopedagógicas

Humberto Salustriano da Silva
Rodrigo Silva Magalhães

  Este capítulo tem por objetivo delinear
como se dá a construção do conhecimento em uma rede sociopedagógica
constituída em um espaço popular. Este debate coloca em evidência um
aspecto importante para o campo acadêmico, já que este agrega diferentes
visões no que se refere às populações historicamente marginalizadas. Além
disso, o texto pretende contribuir para a reflexão sobre as atividades realiza-
das por projetos comunitários e suas implicações práticas na vida dos ato-
res sociais envolvidos com tais empreendimentos.

Os espaços populares, desde a sua formação, na segunda metade do
século XIX, são percebidos como um grande peso para o desenvolvimento
da cidade pelo poder público e pela sociedade em geral (Zaluar & Alvito,
1998). Por várias vezes, tentaram eliminar do espaço ‘visível’, urbanizado,
todos os focos de pobreza (favelas e morros) considerados pelas classes mé-
dia e alta perigos extremos em potencial. Dessa forma, o olhar sobre as
populações faveladas quase sempre se alternou dentro de duas categorias
básicas: uma, que torna os moradores vítimas passivas do sistema tirânico
do capitalismo, geralmente assimilada pelos setores progressistas; outra, que
coloca as classes populares numa posição intimamente ligada ao tráfico de
drogas e à marginalidade (Silva, 1999). Diferentemente dessas linhas de
pensamento mais recorrentes sobre os espaços favelados, pretendemos no
presente capítulo apresentar formas de trabalhos comunitários que se de-
senvolvem dentro de uma ótica diferenciada: a partir da organização da
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sociedade civil e da valorização dos moradores como sujeitos efetivos no
exercício de suas cidadanias.

O contexto em que se inserem os campos de atuação dessa lógica
organizacional dizem respeito, em parte, ao surgimento das organizações
não governamentais a partir da década de 1990. Tais instituições, em alguns
casos, terão uma característica peculiar de atuação nas áreas onde o Estado,
por ineficiência, não costuma atuar, ou quando o próprio poder público
tem o objetivo de delegar determinadas iniciativas em detrimento de um
menor custo/benefício com as atividades realizadas. Dessa forma, abordare-
mos um exemplo prático de ONG que atua no campo da educação, no
local que escolhemos para análise: o bairro Maré. O critério que utilizamos
para a escolha desse bairro relaciona-se com a nossa profunda ligação com o
espaço, como moradores, e com a necessidade de manifestar um olhar so-
bre a favela que parta dela própria.

Nesse sentido, ingressamos na universidade pública com a consciência
de que constituímos, ainda, um número ínfimo de universitários dentro da
Maré. Porém, entendemos que o nosso papel perpassa por ações de inter-
venção local que buscam modificar o espaço de vivência, e (re)significar
conceitos sobre favelas, cristalizados a partir de preconceitos.

O bairro Maré tem cerca de 132 mil habitantes espalhados por 16
comunidades, e no que concerne à educação apresenta dados preocupantes
em relação à sua população. A respeito da taxa de analfabetismo, por exem-
plo, o Censo Maré 2000 apontou uma taxa de 7,9% de adultos analfabe-
tos. Apesar de esse porcentual estar bem abaixo da média nacional (13,3%),
ainda se encontra abaixo das taxas do município do Rio de Janeiro, que são
de 6,1% para o ano de 1992 e de 3,4% para o ano de 1999 (Ceasm, 2000)
Diante disso, um dos papéis fundamentais das instituições não governa-
mentais em questão é o de tentar, por meio de seus projetos, atuar no
combate a essas desigualdades criadas ano após ano por políticas públicas
ineficazes e de caráter fortemente assistencialista. A proposta passa pela va-
lorização das potencialidades das populações faveladas e pelo atendimento
de suas reais necessidades cotidianas. Nesse sentido, as ONGs que se carac-
terizam por ações sociais contundentes agem na configuração de novas rela-
ções entre sociedade civil organizada e o Estado, onde a atuação em conjun-
to se constitui como marca principal. A viabilização dessas ações acontece
por meio de parcerias tanto com setores privados quanto com setores esta-
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tais, evidenciando, dessa forma, a construção de redes sociais nas diversas
instâncias da sociedade.

Decidimos citar, como um exemplo expressivo de organização não go-
vernamental, o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (Ceasm),
criado no ano de 1997 por um grupo de moradores locais com formação
universitária. A experiência pessoal em comum dessas pessoas com o siste-
ma educacional e no desenvolvimento de estratégias para continuidade da
trajetória escolar levou o grupo a uma reflexão sobre os baixos índices de
qualidade da educação na Maré. A partir dessas reflexões, os moradores
começaram a elaborar planos de ação que pudessem ter um caráter político
e de longo prazo, visando ao aumento da escolaridade no bairro e também
à ampliação do espaço-tempo de cada morador. Segundo Jailson de Souza
e Silva, um dos idealizadores dessa iniciativa, “(...) uma das razões funda-
mentais para a curta permanência escolar é a valorização extrema, por parte
dos setores populares, da realidade presente” (Silva, 1999).

Dessa maneira, com o objetivo de atuar diretamente na questão educa-
cional, constituiu-se o primeiro projeto do Ceasm, o curso pré-vestibular,
que já em seu primeiro ano teve um número de aprovações significativas,
ajudando a colocar moradores da Maré dentro das universidades públicas.
Ao mesmo tempo, o curso também teve como objetivo garantir as ações
internas e externas da instituição, alimentando os sentimentos de
pertencimento local e de mudanças tanto na estrutura do bairro quanto na
macroestrutura da sociedade.

A grande demanda por resoluções de problemas sociais históricos na
Maré acabou norteando o Ceasm no planejamento de outros projetos edu-
cacionais. A constituição desses projetos gerou a necessidade de se estabele-
cer parcerias com o setor público e privado, no plano externo, e de configu-
rar também redes de funcionamento interno. Ou seja, articular os objeti-
vos gerais da instituição como o fio condutor de cada projeto, produzir
conhecimento, formar pesquisadores populares e instituir ações de inter-
venção na Maré a curto, médio e longo prazos. Dessa forma, organizaram-se
as redes de educação, comunicação e cultura.

De uma maneira geral, então, o Ceasm garante o seu funcionamento
mantendo um sistema de redes institucionais para além do bairro com as
diversas instâncias dos setores governamental e empresarial, sendo as res-
ponsabilidades de cada uma delimitadas por funções específicas. Ou seja, o
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fato de existir um sistema de parcerias que mantém financeiramente os
projetos da instituição não implica a perda de sua autonomia ou de as
partes envolvidas assumirem caráter representativo. Dessa maneira, o que se
pretende por parte do Ceasm é uma interpretação dos anseios dos
financiadores para que, na medida do possível, suas ações não estejam su-
bordinadas aos interesses adjacentes. (Gonçalves, 2001). A respeito dessas
questões, Dalcio Marinho Gonçalves afirma que:

Por hipótese, se as ONGs assumissem a representação de seus parcei-
ros, provavelmente a funcionalidade de suas práticas ficaria condicio-
nada à determinada conjuntura de mercado ou à eventual corrente
partidária no poder; por outro lado, se representassem a comunidade,
sua mobilização poderia ser o fator condicionante. (...) Diante do pa-
pel que vêm assumindo, as ONGs demandam uma autonomia dirigi-
da também a seus aliados, o que marca uma grande diferença em
relação aos movimentos sociais dos anos 70, que tinham nesta pers-
pectiva somente os adversários políticos, sobretudo o Estado. (Gon-
çalves, 2001: 30)

No que se refere à relação do Ceasm com os setores públicos e priva-
dos para a constituição de redes institucionais, podemos afirmar que está
de certa forma ligada a um novo papel do Estado, no cerne de sua formu-
lação. Gonçalves afirma em seu trabalho que “certamente, parte da dispo-
sição das agências multilaterais em financiar iniciativas das ONGs deriva
de princípios neoliberais, em particular, a identificação de pontos vulne-
ráveis na relação custo benefício das ações sociais realizadas pelo Estado”
(Gonçalves, 2001: 34)

O direcionamento de recursos privados para as organizações não gover-
namentais, em detrimento das ações realizadas pelo Estado, está associado a
diversos fatores como, por exemplo, a corrupção da máquina estatal, a falta
de controle direto dos investimentos por parte do setor empresarial e a dife-
renciação das normas que norteiam as relações trabalhistas. No entanto, isso
não significa dizer que o Ceasm assume uma postura de atuar, continuamen-
te, na perspectiva de substituir o poder público como uma ação fim em si
mesma. Pelo contrário, pretende contribuir para a construção de uma nova
relação entre Estado e sociedade civil que se materializa na configuração de
ações exemplares aos órgãos competentes e na proposição de políticas públi-
cas para a melhoria da qualidade de vida nas comunidades populares.
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É importante também ressaltar que a atuação do Ceasm tem característi-
cas diferentes de outras organizações não governamentais atuantes no campo
da cidadania. Trata-se do seu próprio surgimento como uma instituição in-
trinsecamente ligada à história de militância de seus fundadores, na Maré, já
que eram todos moradores e vivenciaram as dificuldades educacionais às quais
o Ceasm, hoje, trabalha para superar. Essa identidade com o local de vivência
possibilitou aos que pensaram a instituição focalizar suas atuações no âmbito
específico do bairro Maré. Ajudou também a apontar idéias de intervenção
que partem de dentro da própria favela, fugindo à regra comum de ação
proveniente do plano externo que, na maioria das vezes, desconhece as reali-
dades locais e se apresenta como medida redentora da população.

No contexto do funcionamento interno do Ceasm, o mecanismo das
redes de conhecimento nas suas diversas categorias (social, pedagógica, aca-
dêmica, administrativa etc) ainda encontra-se num processo de consolida-
ção e legitimação perante o grupo participante. Porém, já existe, entre os
projetos educacionais, a constituição de uma base de entrosamento na ela-
boração de algumas atividades no planejamento geral da ONG.

No ano 2000, foi realizado o projeto “Censo Maré 2000 – Quem so-
mos? Quantos somos? O que fazemos?”. Essa ação contou com a ajuda técni-
co-financeira de várias instituições como o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES), Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), Escola Nacional de Ciências Estatísticas (Ence) e a prefeitura
do Rio de Janeiro. O projeto proporcionou, após a análise da sua primeira
fase, a publicação de um caderno com os dados básicos obtidos sobre a Maré,
onde o intuito principal foi: gerar para instâncias públicas informações que
possibilitem uma melhor atuação no bairro, sem que esta tenha um caráter
assistencialista ou um olhar estereotipado sobre as comunidades.

Nesse sentido, faz-se necessário chamar a atenção para o ‘Observatório
Social da Maré’ que surgiu, como outros projetos do Ceasm, da demanda
estabelecida pela realização do Censo 2000. Censo este que teve a caracte-
rística de ter-se preocupado em pesquisar questões específicas sobre o con-
junto de favelas da Maré, geralmente não contempladas na maioria dos
censos oficiais, pelo motivo de não se destinarem às especificidades desses
espaços. Dentro desse aspecto, o ‘Observatório’ decorre da idéia de produ-
zir um melhor tratamento dos dados originados por meio dessa ação. Pre-
tende também contemplar uma construção de conhecimento compartilha-

cap8.pmd 21/5/2009, 11:58157



158

Informação, Saúde e Redes Sociais

do a partir do engendramento de pesquisas que buscam compreender me-
lhor a realidade local.

Atualmente, o ‘Observatório’ trabalha com três projetos: as pesquisas
“O impacto da universidade na vida dos jovens da Maré”, “Mapeando vio-
lências ocultas – crianças fora da escola, na Maré” e a publicação de um
“Catálogo das instituições”.

Desses três projetos desenvolvidos atualmente pelo ‘Observatório’,
destacamos como um exemplo de tentativa de interlocução dentro do bair-
ro o “Catálogo das instituições”. Verificou-se, a partir do Censo Maré 2000,
que um grande número de organizações, sejam elas de ordem pública ou
privada, atuam na região. Porém, notou-se, da mesma forma, que existe
pouco intercâmbio entre essas instituições, o que se traduz, na prática diá-
ria, como desvantagens para o morador. Ele não tem acesso aos serviços
prestados por ignorar sua existência, e, por haver restrita troca de informa-
ção, ocorre o desconhecimento de objetivos em comum. Em contrapartida,
quando os serviços chegam ao conhecimento das pessoas, nem sempre a
qualidade se mostra eficaz, o que também gera descontentamento por parte
do morador como cidadão.

É dentro desse contexto que o “Catálogo das instituições” surge com o
intuito de gerar uma aproximação entre as organizações que atuam na Maré
e a partir daí possibilitar um fluxo de informações entre as comunidades,
de modo que o morador saiba a quem recorrer no que disser respeito aos
seus direitos. Haverá ainda uma maior possibilidade de estreitamento das
relações institucionais, o que propiciaria trabalhos mais articulados, inde-
pendentemente das diferenças políticas e enfrentamentos particulares de
lideranças locais. Porém, cabe salientar que essa tentativa de integração é
sempre difícil, já que, na maioria das vezes, os interesses são diversos. Os
objetivos mais importantes seriam o de minimizar, quanto fosse possível, as
conseqüências dessa heterogeneidade de opiniões e o de privilegiar alvos
que fossem consenso.

Apesar de o número de publicações do catálogo ser muito restrito,
diante da enorme demanda por informação existente na Maré, será entre-
gue um exemplar de cada livro em cada instituição cadastrada, possibilitan-
do, assim, que os moradores consultem a publicação na instituição mais
próxima de suas residências (igrejas, biblioteca, escolas etc). Outra estraté-
gia que o ‘Observatório’ utilizou para ajudar na divulgação do catálogo se
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refere justamente à idéia de funcionamento em rede dentro do próprio
Ceasm. Dessa forma, a parceria estabelecida com o projeto de comunicação
do jornal O Cidadão foi fundamental no desencadeamento da iniciativa, já
que o impresso da Maré trabalha com 20 mil exemplares, em cada edição,
distribuídos nas 16 comunidades.

Logo após a publicação do catálogo, o jornal passou a incluir, periodi-
camente, um conjunto de informações sobre instituições de educação, saú-
de, religiosa e de assistência social (governamentais ou ONGs). Essa experi-
ência nos leva a refletir sobre o quanto se torna complexo qualquer traba-
lho de intervenção no bairro, dentro de um universo de mais de 130 mil
moradores espalhados por diferentes localidades, onde cada uma delas guarda
suas histórias de especificidades. Sabendo disso, o ‘Observatório’ tem como
um de seus objetivos principais atuar exatamente a partir dessa
heterogeneidade, possibilitando uma articulação de interesses baseados na
consolidação da cidadania e na construção da identidade local.

Com base nessa missão, podemos afirmar que a construção do conhe-
cimento no Ceasm se dá por meio de um eixo principal que é a preocupa-
ção essencial com o bairro Maré. Ela se dá pela ligação dos seus diretores e
colaboradores com a localidade e, portanto, constrói o sentido básico que
vai nortear o caminho de atuação da ONG. Assim, levando em conta esse
olhar específico em torno da Maré, faz-se necessário que os participantes do
projeto adquiram uma dimensão crítica da sociedade e tenham a capacida-
de de providenciar suportes necessários às discussões sobre problemas re-
correntes dos locais de vivência.

Entendemos também a educação como algo capaz de trazer aos mora-
dores essa conscientização e debate sobre os acontecimentos do mundo e
da sua própria realidade. Para isso, temos como base o pensamento do
educador Paulo Freire quando ele afirma: “Estávamos convencidos, e estamos,
de que a contribuição a ser trazida pelo educador brasileiro à sua sociedade
em partejamento, ao lado dos economistas, dos sociólogos, como de todos
os especialistas voltados para a melhoria dos padrões, haveria de ser a de
uma educação crítica e criticizadora” (Freire, 1986: 85-86).

É a partir desse ponto que o Ceasm apresenta características que vão ao
encontro de projetos educacionais de caráter crítico, já que os mesmos têm
como princípio repensar as bases estruturais da sociedade. Isso fica claro a
partir de iniciativas práticas que estimulam o debate sobre a questão urba-
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na no Rio de janeiro, citando como exemplo, a realização recente de um
seminário que teve como temática: “Os futuros possíveis da favela e da
cidade do Rio de Janeiro”. O encontro foi organizado pelo ‘Observatório
de Favelas’, projeto proveniente da ação do ‘Observatório Social da Maré’,
e contou com a participação de vários representantes tanto do poder públi-
co quanto dos diversos espaços da cidade. Essa iniciativa está certamente
ligada aos valores assumidos pelo Ceasm de pensar de forma macro os as-
suntos referentes aos problemas urbanos, dentro de uma lógica de cidade
interligada nas suas diversas realidades. Diferentemente da idéia de cidade
partida (Ventura, 1994) que não considera, de maneira integrada, o proces-
so de formação histórica do espaço urbano, o Ceasm opta por trabalhar a
partir de uma lógica que não desconsidera os elos de ligação na cidade, mas
reconhece a dualidade cruel de um único capitalismo sobre a vida na socie-
dade. Como bem colocou André Esteves na sua dissertação de mestrado
“não se trata de conhecer as duas faces do Capital – essa perversa
racionalidade de mundo que modelou a existência humana no planeta nos
últimos 300 anos. Não existem dois rostos. Mas um só. A verdadeira face
do capitalismo é apenas uma tenebrosa sombra” (Esteves, 2004: 2).

A busca pela consolidação desses princípios no contexto externo ao
bairro também se estabelece dentro do Ceasm com diversas iniciativas que
acontecem em rede com outros projetos da instituição. Como exemplo,
temos a viabilização de projetos em parceria entre o ‘Observatório Social
da Maré’ e o Programa de Criança Petrobrás,1 que possibilitou a identifica-
ção do perfil de cada criança atendida pelo projeto com base na organização
de um banco de dados. A finalidade é acompanhar o desempenho pedagó-
gico dos estudantes e, nesse sentido, contribuir para que haja uma crescen-
te valorização do espaço escolar por parte desses alunos.

Outra estratégia de construção do conhecimento interessante acontece
na articulação dos universitários que passaram pelo curso pré-vestibular da
Maré e, atualmente, se reúnem em torno de grupos de discussões que privile-
giam tanto os estudos acadêmicos quanto as formas de permanência dentro
da universidade e de intervenção local com objetivos reais de mudanças.2

1 Hoje, o Programa de Criança Petrobrás atente em média 2.500 crianças, dentro das escolas
públicas da Maré, providenciando apoios pedagógicos de diferente natureza: oficinas de arte,
música, português, dentre outras.

2 Núcleo de Estudos e Pesquisas para o Observatório Social (Nepos) e União dos Alunos Univer-
sitários (UAU).
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Essas atividades mostram claramente os valores do Ceasm no que diz res-
peito à continuidade do trabalho social por parte dos próprios estudantes,
que, após ingressarem nas universidades públicas, regressam para a Maré e
se inserem nas redes de atuação. Exemplos concretos dessas iniciativas estão
no fato de hoje parte dos universitários exercerem as atividades de professor
e monitor dos preparatórios do ensino fundamental/médio e no próprio
curso pré-vestibular da instituição.

Feita essa breve descrição dos projetos que escolhemos para
exemplificar a formação de redes sociais, podemos verificar inúmeras pos-
sibilidades de ampliação de um conhecimento compartilhado. Sobretu-
do, quando partimos da mesma lógica ‘esmiuçada’ por Paulo Freire, no que
tange à troca de saberes diferentes e ao crescimento individual e coletivo nas
transformações sociais.

O crescente movimento de globalização tem nos levado a refletir sobre
as diversas formas de organizações locais como meios eficientes de afirma-
ção das identidades. A homogeneização cultural imposta por esta concep-
ção global de vida ignora as peculiaridades dos povos e cada vez mais prioriza
os valores das classes dominantes. Assim, as populações que estão, histo-
ricamente, à margem dos ‘progressos’ capitalistas padecem na pobreza mate-
rial e, na mesma medida, na própria limitação de espaço-tempo que lhes é
imputada.

É dentro desse contexto macropolítico/econômico que os projetos do
Ceasm podem ser colocados como exemplos locais de contra-hegemonia,
principalmente quando as escolhas que dizem respeito à organização dessas
iniciativas passam pela valorização de grupos sociais marginalizados. Pretende-
se estabelecer bases sólidas de diálogo e instrumentalizar o morador para que
exerça a sua cidadania no seu espaço de vivência (bairro, cidade, mundo).

Por fim, entendemos as experiências desses projetos na Maré como
formas eficazes de alcançar desenvolvimentos locais por meio da constitui-
ção de redes sociais e de conhecimento. Porém, sem se afastar de objetivos
gerais, a saber: a aquisição de uma melhor compreensão da realidade global
e a elaboração de intervenções que visem à produção de alternativas de
mudança social.
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