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“As diversas aprendizagens que uma pessoa realiza se potencializam quando são socialmente 
compartilhadas na procura de solucionar um problema comum”, afirma Dabas na obra Red de 
redes - las prácticas de la intervención en redes sociales, que conceitua a rede social como um 
“sistema aberto que por meio de intercâmbios dinâmicos entre seus integrantes e com integrantes 
de outros grupos sociais, possibilita a potencialização dos recursos que possuem”.  
 
Para aprofundarmos este tema é importante que façamos uma comparação conceitual entre redes 
pessoais, estudadas e analisadas, principalmente, por norte-americanos e europeus e as redes de 
transformação social, praticadas na América latina a partir das organizações de âmbito privado e 
sem fins de lucro, terceiro setor, que perseguem propósitos de interesse público e desenvolvem 
atividades com eventual impacto político, social, econômico e cultural.  
 
As redes pessoais podem ser definidas como “a soma de todas as relações que um indivíduo 
percebe como significativas ou define como diferenciadas da massa anônima da sociedade”. 
 
Podem ser registradas em forma de um mapa que inclui a todos os indivíduos com os quais uma 
pessoa interage: a Família, os Amigos, as Relações de Trabalho ou Acadêmicas e as Relações 
Comunitárias. Sobre essas inter-relações podemos identificar os diversos tipos de relações, mais 
íntimas (familiares diretos e amigos próximos); de menor grau de compromisso (sociais e 
profissionais) e ocasionais (escola, trabalho, vizinhos e até familiares mais distantes). Todas essas 
relações e vínculos formam o mapa das relações sociais de cada um. 
 
A partir de uma experiência de articulação e fomento de redes de transformação social que 
realizamos em bairros periféricos da cidade de São Paulo, desde 1998 com a equipe do Senac-SP, 
estabelecemos o seguinte conceito: sistema capaz de reunir e organizar pessoas e instituições de 
forma igualitária e democrática, a fim de construir novos compromissos em torno de interesses 
comuns e fortalecer os atores sociais na defesa de suas causas, na implementação de seus 
projetos e na promoção de suas comunidades. 
 
A rede é uma organização independente, representativa, participativa, horizontal, interativa, 
estável, flexível e corporativa, principalmente integrada por instituições e pessoas jurídicas sem 
fins de lucro”. 
 
Algumas de suas finalidades são: a) representar, promover, potencializar e defender geral, parcial 
ou setorialmente direitos e interesses comuns dos seus participantes; b) propiciar uma atuação 
coordenada dos seus integrantes nos assuntos de interesses comuns; c) facilitar o intercâmbio de 
informações, conhecimentos e experiências para o melhor aproveitamento econômico dos seus 
recursos; e d) realizar ou executar pesquisas, estudos, obras ou programas sociais no âmbito das 
suas causas.  
 
Também poderíamos destacar algumas das funções da rede, como: companhia social; apoio 
emocional e solidariedade; compartilhamento de valores; regulação social; ajuda material ou de 
serviço e o acesso a novos contatos; e as contribuições, a saber: maior clareza da força política e 
potencialidade da sociedade civil organizada, maior aproximação com os setores públicos e 
privado e a importância da parceria; mudança de cultura das práticas centralizadoras e 
assistencialistas; estimulo à realização de diagnósticos locais e de planejamento de ações em 
grupo; e saída do isolamento. 
 
As organizações do terceiro setor têm sido pioneiras na criação e manutenção de redes, que 
operam nos níveis local, regional, nacional e internacional, que surgem como uma organização 
estratégica e política para estimular as iniciativas de compartilhamento de idéias, de intercâmbio 
de experiências e de articulações políticas para a implementação de ações conjuntas. 



As redes funcionam como um sistema aberto baseado em modelos que valorizam os processos de 
descentralização, de solidariedade, de transparência, de co-responsabilidade e de autonomia, 
objetivando a otimização de recursos e a potencialização de resultados. 
 
Falaremos sobre o processo de articulação e a metodologia criada a partir das próprias 
observações, interações e ações praticadas em rede. O processo de formação de redes demanda 
um conjunto de questões relacionadas à sua composição, autonomia, estabelecimento de 
compromissos e de uma metodologia capaz de organizar e sistematizar o trabalho dos grupos. 
Seis etapas fundamentais que orientam o processo de formação da rede social:  
 
1- A Reunião - criar um espaço comum favorece a toca de informações e recursos.  
2 - A Identificação - as pessoas que representam as organizações se apresentam e apresentam as 
suas organizações respondendo a questões como: qual a causa em que atuam?; porque atendem 
a determinada causa?; como desenvolvem o trabalho? ; quais são suas maiores dificuldades?; 
quais são seus pontos fortes e fracos? 
3 - As Propostas - os componentes da rede expõem suas causas, o seu posicionamento político e 
a sua visão e propõem pautas de discussão e ações para a melhoria da qualidade de vida das suas 
comunidades. 
4 - A Composição - o momento da identificação de problemas comuns e das possibilidades de 
otimizar recursos e potencializar ações provocam a discussão de uma missão que se constrói no 
processo de articulação e de desenvolvimento da rede.  
5 - As Novas Propostas - definida a missão, planejam-se as ações conjuntas, e se estabelecem as 
prioridades e os compromissos que deverão ser trabalhados.  
6 - As ações - Tanto podem ser implementadas pelo grupo, conjunto dos participantes da rede, ou 
por subgrupos, ou seja, pelo conjunto de organizações interessadas na implementação de 
determinadas ações. Ao grupo cabe o papel de orientar-se pela missão e avaliar os resultados e 
os impactos do trabalho. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 17 fev. 2006, Carreiras & Gestão, p. B-2. 


