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a estrutura de animação da  
rede-sans

No projeto de articulação da Rede-SANS foram previstas uma equipe de 
educomunicação, uma de pesquisa, uma de formação semipresencial, os coor-
denadores regionais e uma equipe de coordenação e assessorias. No encontro de 
janeiro de 2011, o assessor em redes sociais Cássio Martinho ilustrou o formato 
da Rede-SANS. Decidimos substituir o termo “coordenador” por “articu-
lador”, por considerarmos mais apropriado aos nossos propósitos. Operacional-
mente, as equipes foram organizadas em equipe de educomunicação (responsável 
pela elaboração do site e de conteúdos), equipe de pesquisa, equipe interdisci-
plinar (responsável pelos conteúdos de formação) e assessorias nas áreas de 
enfer magem, nutrição, agronomia, psicologia, educação física e biologia. Os pa-
péis das equi pes de educomunicação e interdisciplinar deveriam ser desen-
volvidos e apropriados pelos seus respectivos componentes. A primeira tinha 
lideranças em áreas distintas, enquanto a segunda não precisaria de um líder. 

No mesmo mês, fizemos um encontro das equipes da Rede-SANS, em que 
foi discutida a missão da Rede e os principais elementos para sua carta de princí-
pios. Foram definidas as estratégias de trabalho e os papéis de cada um. Antes do 
encontro foram enviados textos básicos sobre SAN, saúde e redes sociais, visto 
que ninguém entre nós tinha domínio sobre os três temas, e havia quem não 
tinha tido contato com nenhum deles. É provável que uma semana tenha sido 
pouco para construirmos um significado comum de nossos propósitos. Nem 
todos conseguiram se sentir integrados ao processo. Esperavam que a “coorde-
nadora” do projeto promovesse essa integração, apontasse caminhos.

Na coordenação, pergunto-me se, no meu papel, passei a mensagem de que 
as tarefas estavam todas subordinadas a mim e que apenas eu saberia como as 
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coisas deveriam ser feitas, se mesmo desejando delegar poder e dividir responsa-
bilidades, fui autoritária e controladora, ou ainda, se era esperado que eu fosse. 
Pela minha posição privilegiada de contato com todos, houve facilidade para 
elabo ração de propos tas de resolução dos problemas. Posso ter me excedido, en-
quanto outros se retraíram.

Os articuladores regionais da Rede-SANS e as equipes de apoio geral ao 
processo contaram com a assessoria de um especialista em redes sociais, Cássio 
Martinho, que, na ocasião, a partir de sua compreensão sobre a proposta, dese-
nhou no quadro a repre sentação da estrutura da Rede -SANS (Figura 10). 

AR = Articulador regional
AL = Articulador local
Estruturas em azul = equipes de 
educomunicação, interdisciplinar e de 
pesquisa

Figura 10 – Desenho da estrutura de animação da Rede-SANS em janeiro de 2011 
(Cássio Martinho, assessor em redes sociais.)

No final de 2012, a equipe de educomunicação havia sido completamente 
renovada e a equipe interdisciplinar já não existia mais. Na de pesquisa, as 
mesmas pessoas que iniciaram o trabalho foram as que o concluíram. O processo 
de animação virtual foi muito sofrido. Vários bolsistas ficaram no caminho. O 
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fato é que não tínhamos experiência nessa atividade e havia pouco tempo para 
uma construção coletiva.

Sobre os articuladores regionais e locais, o fato de ter experiência na área de 
SANS foi um fator facilitador, mas não imprescindível. Houve quem rapida-
mente se apropriou dos conceitos e os colocou em prática. Nesse caso, pesou 
mais a identidade com o tema. Entre os ARs e ALs, muitas lideranças naturais 
permaneceram.

Uma das questões centrais no desenvolvimento de tecnologia de articulação 
de rede é a proposta de ausência de centralidade ou de comando, liderança e 
coordenação para a constituição de rede. Outro aspecto no desenvolvimento da 
articulação da rede (local, regional e geral) é a necessidade de saber conviver com 
a diversidade e respeitar as diferenças do saber do outro e dos tempos de amadu-
recimento de cada um em relação à capacidade de organização dos movimentos 
sociais. A concepção teórica de rede social adotada pela Rede-SANS de certa 
maneira pode ter sido compreendida por alguns como muito ameaçadora, pela 
não centralidade de poder, pela necessidade de valorização do saber popular, de 
encontrar meios de aproximação do saber científico com os conhecimentos e 
expe riências das comunidades contempladas, muitas delas formadas por popu-
lações marginalizadas da sociedade. 

Durante esses dois anos de articulação, houve uma estrutura de organização 
do trabalho pautada nos bolsistas (Figura 11) e, em diversos momentos, apre-
sentada como o universo da Rede. Ainda fazemos isso, mas, olhando para o pro-
cesso, vemos que não se pode supervalorizar essas estruturas na morfologia da 
Rede, e sim enquanto pontos de sustentação do processo, no qual os enredados 
formam um incontável contingente de pessoas.

Figura 11 – Estrutura da Rede-SANS associada o seu projeto de articulação
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