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CESE A CESE  tem a grata satisfação de tornar pública a sistematização da primeira edição                       do Programa de Apoio Estratégico – PAE. 

a CESE acredita que o PAE dá 

uma grande contribuição para o 

cumprimento da sua missão ins-

titucional de fortalecer os mo-

vimentos sociais no Brasil.

 ” 

“



Esse Programa, lançado em caráter experimental pela CESE em 2003, 
partiu de uma leitura da realidade que revelava a força das ações articu-
ladas em rede, como elementos que propiciam maior democratização 
das relações no âmbito das organizações da sociedade civil 
e potencializam suas ações com vistas às transformações 
estruturais que tanto sonhamos em nossa sociedade. 
O PAE é resultado de um longo processo de reflexão da CESE, agên-
cias e organizações parceiras, em substituição a um programa ante-
rior, que durou mais de vinte anos, e que provia o apoio institucional 
a organizações de médio porte. Nesse sentido, o PAE representou 
uma ousadia da CESE no campo do apoio a projetos, pela aposta em 
ações arquitetadas por um ente coletivo, por um prazo bem maior 
que os pequenos projetos, mas igualmente delimitado num tem-
po. Inovou, ainda, ao propor que o Programa tivesse três pilares 
fundamentais: apoio a ações focadas no campo das políticas pú-
blicas; produção de conhecimento (pelo instrumento da sistematiza-
ção); e fortalecimento do desenvolvimento institucional em rede. 
Essa primeira edição do PAE contou com a participação 
de 10 experiências de várias partes do País, trabalhan-
do segmentos sociais e temas os mais diversos e a sistematiza-
ção foi uma aventura coletiva de construção de conhecimen-
to acerca dessa nova forma de organização social no Brasil.
Neste texto, vocês vão conhecer o percurso feito por nós para 
essa construção, assim como as reflexões acerca da experiên-
cia. Vários desafios foram identificados, mas também foram re-
veladas inúmeras potencialidades do trabalho articulado.
Apesar das dificuldades enfrentadas na implantação do Programa, 
pelas novidades que trouxe para a dinâmica de trabalho da institui-
ção, a CESE acredita que o PAE dá uma grande contribuição para o 
cumprimento da sua missão institucional de fortalecer os movimen-
tos sociais no Brasil e, por essa razão, esta experiência terá continui-
dade com outras redes/articulações, no período de 2007 a 2009.
A autoria dessa sistematização é da CESE, mas ela somente foi possí-
vel porque contamos com uma rica matéria prima, que foi o trabalho 
concreto das redes apoiadas, fonte da qual a CESE bebeu, não só para 
produzir as reflexões contidas nesse documento, mas para corroborar 
uma tese, reafirmada com a reedição do Programa. A sistematização 
também é fruto da colaboração das pessoas representantes 
das redes que, durante três anos, participaram ativamente 
das atividades desenvolvidas, e das consultorias que con-
tribuíram para as reflexões e para a elaboração do texto. 
Esperamos que este material seja útil não apenas para o trabalho das 
redes participantes e para outros setores da sociedade empenha-
dos nas lutas por direitos no Brasil, mas que seja, também, alimento 
para o nosso sonho de construir um outro País, justo e solidário.

Eliana Rolemberg
Diretora Executiva

A CESE  tem a grata satisfação de tornar pública a sistematização da primeira edição                       do Programa de Apoio Estratégico – PAE. 
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Sobre o PAE Programa de Apoio Estratégico - foi lançado pela CESE  com o objetivo de “apoiar projetos inovadores de                  intervenção social, implementados por um conjunto de organizações da sociedade civil, visando o desenvolvimento com democracia e justiça”.

O diferencial deste programa é o fato de apoiar redes ou articulações e não organiza-
ções isoladas. Em suas premissas, o PAE define sua atuação, entre outras coisas, como um meio 

para ampliar a influência nas políticas públicas, a partir do apoio ao trabalho em redes:

Para a CESE, os resultados desse apoio diferenciado deveriam tam-
bém servir de base para qualificar sua própria ação (isso está expresso 
numa segunda parte do enunciado do objetivo geral do PAE: “consti-
tuir-se em elemento de qualificação da ação da CESE”). Daí, a im-
portância de sistematizar a experiência do programa; a sistematização 
ocupa um lugar central na estratégia do PAE, tal como foi desenhado.
Para a CESE, assim como os pequenos projetos devem ser entendi-
dos dentro de um processo - caso contrário, perderiam sua dimen-
são transformadora -, também os projetos em rede ou articulações 
devem ser entendidos dentro de um plano estratégico. Para além do 
momento ou de modismo, a opção por redes ou articulações foi uma 
construção ditada pela complexidade da luta social. O PAE foi criado 
como um dos mecanismos com que a CESE conta para manter sua 
“sintonia fina” com os processos de mudança. As redes e articulações 
correspondem a uma conquista da práxis democrática que reflete a 
complexidade dos movimentos sociais ao nível que estão e, por isso, 
são parceiras estratégicas da CESE. Assim, é também estratégico que 
as redes e articulações saiam fortalecidas neste processo, significando 
que o sucesso do programa é tão importante para cada rede ou 
articulação envolvida como para o próprio desenvolvimento institu-
cional da instituição (CESE). 

contribuir para ampliação do espaço público e para que 
as políticas públicas fomentem desenvolvimento com 
democracia e justiça; fortalecer organizações da socie-
dade civil e seus processos de articulação em rede; e 
estimular a produção e difusão de conhecimentos, a partir 
da sistematização das experiências.
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Programa de Apoio Estratégico - foi lançado pela CESE  com o objetivo de “apoiar projetos inovadores de                  intervenção social, implementados por um conjunto de organizações da sociedade civil, visando o desenvolvimento com democracia e justiça”.

O Programa foi lançado, em sua primeira edição, com proposta 
de apoiar projetos de até três anos de duração. Foram aprova-
dos três projetos de dois anos e sete projetos de três anos, tanto 
de redes ou articulações já existentes como de propostas de 
formação de redes ou articulações. Este texto apresenta a siste-
matização do Programa em sua primeira edição, no período que 
vai de 2004 a 2006.

A estrutura do programa contou com visitas de monitoramento 
da equipe de assessores da CESE (duas por ano) a cada articula-
ção ou rede; relatórios semestrais de avanço apresentados pelos 
proponentes; encontros anuais de avaliação (2004, 2005 e 2006) 
e encontros temáticos – lançamento do programa, em 2003; 
intervenção de redes em políticas públicas, em 2005; e desen-
volvimento institucional de redes, em 2006 reunindo represent-
antes de todas as redes ou articulações. Houve também encon-
tros específicos para tratar da sistematização: oficinas internas 
com a equipe da CESE (duas por ano, tendo sido a primeira 
em fevereiro de 2004) e uma oficina inicial de apresentação e 
construção da proposta com representantes de todas as redes 
e articulações, em julho de 2004. O caminho da construção da 
sistematização está descrito mais detalhadamente no capítulo 3 
deste documento.

Para esses encontros e debates, a CESE contou com a colabo-
ração de Domingos Armani, consultor; Hamilton Walê, do 
Movimento Negro Unificado (MNU); Jurema Machado, da As-
sociação Nacional de Apoio ao Índio (ANAI); Laura Olivieri, da 
Rede de Informações para o Terceiro Setor (RITS); Maria Lúcia 
da Silva, da Articulação Nacional de Organizações de Mul-
heres Negras Brasileiras (AMNB); Paulo Fábio Dantas, profes-
sor de ciência política da Universidade Federal da Bahia; Sara 
Côrtes, assessora da Associação de Advogados de Trabalha-
dores Rurais (AATR); Verônica Lourenço, da AMNB; e Scheila 
Gumes, do Centro Integral de Referência de Adolescentes 
(CRIA). 
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As redes e articulações e seus projetos

RCS

Rede Abelha Do Rio 
Grande Do Norte 

SOS
Zona

  Costeira

Articulação 
PACARI

CAMMPI

Rede De Co-
mercialização 

Solidária 

Projeto

Tecendo a Rede

Proponente

CEDAC – Centro de 
Desenvolvimento 
Agroecológico do 
Cerrado

Área de abrangência

Goiás e parte de Minas 
Gerais

RARN Educação e 
ação política 
na atividade 
apícola

Grupo Colméias de 
Projetos, Assessoria e 
Serviço

Rio Grande do Norte 
(ação direta) e também 
Ceará, Bahia, Pernambu-
co, Paraíba e Piauí (rede 
nordeste)

SOS Zona 
Costeira– For-
talecimento 
dos Movimen-
tos Sociais

Instituto Terramar de 
Assessoria à Pesca 
Artesanal e Fórum 
de Defesa da Zona 
Costeira do Ceará

Litoral Cearense

Conhecimentos 
tradicionais do 
uso e manejo de 
plantas medici-
nais do cerrado

Compõem a Pacari no-
venta grupos e organi-
zações, distribuídos em 
dez redes regionais

Comissão de Articu-
lação e Mobilização 

dos Moradores da Pe-
nínsula de Itapagipe

Fórum de de-
senvolvimento 
sustentável da 
Península de Ita-
pagipe.

Salvador/BACAMA – Centro de Arte 
e Meio Ambiente

Dez redes regionais em 
Minas Gerais, Goiás, 
Mato Grosso, Tocantins 
e Maranhão



11

Objetivo do projeto

fortalecimento do processo de organização social, político e produtivo dos agroextrativistas do cerrado, parti-
cipantes da rede, através da formação e capacitação nas atividades de manejo sustentável do cerrado, moni-
toramento participativo, beneficiamento, marketing, comercialização, gestão e organização em rede, na forma 
de associações e cooperativas, principalmente no que se refere à inserção desses no processo de intervenção 
local e regional com o poder público.
Participam da Rede associações, grupos comunitários e STR.

Desenvolver uma ação articulada em rede solidária, congregando entidades, grupos de produção, movimentos 
populares, ONGs da cadeira produtiva da apicultura do Rio Grande do Norte, em articulação com experiências 
da Rede Abelha do Nordeste, no sentido de ampliar o desenvolvimento institucional por meio do planejamento 
estratégico, da intervenção nas políticas públicas, a partir de parâmetros éticos, da democracia e da justiça.

Articular as comunidades costeiras e litorâneas – entre si e com as entidades da sociedade civil – procu-
rando fortalecer seus processos educativos, de autogestão, de autonomia e de sustentabilidade, na pers-
pectiva de conservação dos recursos naturais e do patrimônio material e imaterial, dentro de um enfoque 
humanista, holístico, democrático e participativo, através de uma rede de educadores ambientais do litoral 
cearense; fomentar a integração e cooperação entre organizações não governamentais e movimentos so-
ciais na construção do desenvolvimento institucional do Fórum em Defesa da Zona Costeira do Ceará.

Valorizar, recuperar e disponibilizar conhecimentos tradicionais e populares sobre o uso e manejo de plantas 
medicinais, visando qualificar as ações ambientais e de saúde realizadas por grupos comunitários e influenciar 
políticas públicas para a regulamentação da prática da medicina popular e a conservação do cerrado.
Compõem a Articulação Pacari noventa grupos e organizações, distribuídos em dez redes regionais

Consolidar o espaço permanente de discussão e negociação dos diversos segmentos atuantes na Penín-
sula de Itapagipe (Salvador, Bahia), visando a definição de estratégias e soluções compartilhadas para o 
desenvolvimento local sustentável. 
É uma articulação ampla que envolve associações comunitárias e culturais, ONGs, igrejas, setores empre-
sariais e o poder público, onde se procura o desenvolvimento local através de um pacto social. 
A CAMMPI agrega 22 entidades que visam o desenvolvimento sócio econômico da Península.
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Projeto Proponente Área de abrangência

PIPA

TRAMA

NUHAB

AMNB

RSA

Trama – Rede 
pelo Direito à 
Cidade

Porto Velho, ROCEAP – Centro de Educação 
e Assessoria Popular

Cidade de 
Tod@s

Fortaleza, CearáNuhab – Núcleo de Habitação e 
Meio Ambiente

Articulação de Orga-
nizações de Mulheres 

Negras Brasileiras

Articulando as 
mudanças – mu-
lheres negras 
formulando 
políticas de de-
senvolvimento

Articulação de Organizações 
de Mulheres Negras Brasileiras 
– AMNB

Área de abran-
gência: nacional 
(com sede no 
Rio de Janeiro)

Rede De Soberania 
Alimentar 

Bem Comum, 
Solidariedade e 
Transformação

IEEP – Instituto Equipe de 
Educadores Populares

Dez municípios 
no centro-sul do 
Paraná

Projeto de In-
clusão pela Arte

CENAP – Centro Nordestino de 
Animação Popular

Pernambuco

Núcleo de Habitação 
e Meio Ambiente

As redes e articulações e seus projetos
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Objetivo do projeto

Contribuir para a garantia do Direito à Cidade, estimulando o diálogo entre sociedade civil e Estado 
e a participação ampliada dos diversos atores sociais no cenário urbano, através de canais de discus-
são e de tomada de decisões das políticas públicas, favorecendo a construção de novos espaços de 
intervenção dos sujeitos coletivos, fortalecendo a cidadania e o direito à vida digna em um ambiente 
socialmente justo e sustentável.

Investir fortemente na qualificação dos movimentos sociais e outros atores da sociedade civil em tor-
no da luta pela implementação do Estatuto da Cidade e por uma ação positiva e capaz de promover a 
reforma urbana com eficiência.
O NUHAB congrega dez organizações: Comunidades Eclesiais de Base – CEBs; Cearah Periferia; Federa-
ção de Bairros e Favelas de Fortaleza – FBFF; Oficina do Futuro; Cáritas Diocesana; Escritório Frei Tito; 
Central de Movimentos Populares – CMP; núcleos de assistência jurídica de universidades do Ceará 
(NAJUC, SAJU, CAJU).

Influenciar políticas públicas de inclusão social que atendam aos interesses e às necessidades das mu-
lheres negras, em especial, e da população negra nos âmbitos nacional, regional e municipal.
Compõem a Rede 21 organizações de afrodescendentes em diversos estados da Federação.

Articular e fortalecer processos de rede de colaboração solidária para promover a superação da exclu-
são social e econômica e a intervenção nas políticas públicas, através do fortalecimento e ampliação de 
iniciativas locais organizadas na construção do desenvolvimento local sustentável.

Contribuir com a educação através de experimentação e difusão de alternativa para melhoria da qualida-
de da educação dentro e fora da escola; construir uma ação articulada que amplie e qualifique o papel e 
o lugar da Arte-Educação, do arte-educador social e dos animadores culturais em processos de inclusão 
através da arte.
O PIPA reuniu 28 grupos e organizações.
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Para entender a aventura:
  

Construindo
coletivamente

o
conceito 

de 

pequeno guia da viagem

do
PAE: 
o
que, 
para
que, 
para 
quem

?

“Sistematização
“
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Em fevereiro de 2004, com os projetos apro-
vados no primeiro edital do PAE já iniciando 
sua fase de execução, realizou-se a primeira 
oficina de sistematização com a equipe 
da CESE. Aí se discutiu, pela primeira vez, 
de que sistematização se estava falando 
(conceito), seus objetivos e finalidades. 
Foi acordado trabalhar com o conceito de 
sistematização de experiências tal como 
vem sendo utilizado por correntes deri-
vadas da educação popular: reconstruir 
a experiência, incluindo muitas vozes 
(polifonia), com análise crítica e recor-
rendo a apoio conceitual sempre que 
necessário, de forma a transformar aque-
la prática em objeto de conhecimento. 
Para isso, realizando um processo, que 
é de aprendizagem, e gerando produ-
tos para socialização, comunicação. 

Quanto às finalidades (para que e para 
quem), definiu-se que deveria servir: 
para o próprio Programa (redesenho); 
para a CESE (refletir sobre suas políticas 
de intervenção); para os grupos envol-
vidos/projetos (aprendizado sobre sua 
prática); para o movimento social em 
geral, interessado na questão das redes 
e em aprender a partir de suas práticas.

Ficou definida a sistematização em dois 
níveis: um, a sistematização do programa, 
para servir inclusive como insumo de refle-
xão para a própria CESE; e outro, as sistema-
tizações das experiências das diversas redes 
envolvidas no PAE, considerando estas 
como a realização concreta das propostas 
do programa, em sua primeira edição. 

O eixo temático central da sistematização 
do programa foi definido como “o traba-
lho em rede”. As perguntas orientadoras, 
naquele momento, foram: Para a CESE, vale 
a pena “investir” no apoio a redes? Como 
isso aproxima a CESE de sua missão? Quais 
as vantagens de se trabalhar em rede? 
Que espaços coletivos a rede proporcio-
na? Esta definição, ainda muito genérica, 
só ficou mais clara e concreta na oficina 
de 2005, quando se definiram dois eixos 
temáticos para olhar essas ações: políticas 
públicas e desenvolvimento institucional. 

Por outro lado, como cada rede estaria 
fazendo sua própria sistematização – ele-
gendo, para isso, um âmbito de sua ação 
– considerou-se esse esforço como produ-
ção de conhecimento específico de cada 

projeto1. Essas diferentes sistematizações 
servem a objetivos, finalidades e públicos 
específicos de cada rede; mas também 
interessam à CESE, a outras agências e ao 
movimento social em geral, na medida em 
que geram conhecimento sobre práticas 
realizadas em redes ou articulações em seu 
esforço por influenciar políticas públicas.

De forma geral, o desenho da sistemati-
zação foi pensado como uma pipa e sua 
rabiola: um conjunto de sistematizações 
sobre temas específicos da atuação de 
cada rede e uma sistematização geral, 
do programa, refletindo sobre as ações 
em políticas públicas das redes cons-
tituintes do PAE e suas dinâmicas de 
desenvolvimento institucional, tendo 
como fio condutor as orientações me-
todológicas, instrumentos e atividades 
desenvolvidas no âmbito do programa. 

A sistematização do programa gerou, como 
produtos intermediários, dois textos: um 
sobre o eixo Políticas Públicas, outro sobre 
o eixo Desenvolvimento Institucional das 
redes envolvidas. Esses textos, somados às 
reflexões feitas no encontro de avaliação 
final do programa, procuram indicar as 
conclusões, lições e recomendações finais 
desta primeira edição do PAE em relação 
à pergunta orientadora: Em que medida 
a ação política em rede foi transformado-
ra? Com este texto final, reunindo todos 
esses insumos, espera-se contribuir para 
a reflexão da CESE sobre as questões: se 
vale a pena investir em redes e em que 
isso a aproxima mais de sua missão.

R e d e s  e n v o l v i d a s 

Ao se falar em redes no conjunto dos 
dez projetos aprovados nesta primeira 
edição do PAE, é preciso distinguir en-
tre: aquelas que existiam e atuavam de 
forma estruturada entes do PAE; aque-
las que nascem ou que se afirmam e se 
estruturam a partir do projeto apoiado 
pelo PAE; e articulações que querem 
vir a ser rede, mas ainda não o são. 

Isso supôs uma dificuldade metodológica, 
porque seria necessário criar instrumen-
tos de monitoria e avaliação diferencia-
dos e, certamente, tratar a informação 
de maneira também diferenciada.
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RCS

REDE ABELHA

SOS ZONA COSTEIRA

PACARI

CAMMPI

TRAMA

NUHAB

AMNB

SOBERANIA ALIMENTAR

PIPA

Acesso a mercado 

Acesso a mercado - Educação popular

Meio ambiente - Produção sustentável

Conhecimento tradicional (plantas medicinais do cerrado)

Direito à cidade - Meio ambiente

Direito à cidade

Direito à cidade

Interface gênero - Raça

Soberania alimentar - Economia solidária

Arte-educação

Preocupando-
se com isso, a 
equipe da CESE 
fez um esforço de 
criar tipologias 
dessas redes, com 
o objetivo de 
auxiliar a análise 
das informações 
e da trajetória 
dos diferentes 
projetos. Uma 
rápida apresen-
tação das dez 
redes ou articula-
ções, segundo as 
possibilidades de 
tipologia identifi-
cadas:

ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA

Rede regional (bioma cerrado) - Rural

Rede estadual - Rural

Rede estadual - Rural

Rede regional (bioma cerrado) - Rural

Rede local - Urbano

Rede local - Urbano

Rede local - Urbano

Rede nacional - Rural e Urbano

Rede estadual - Rural e Urbano

Rede estadual - Urbano

TEMA PRINCIPAL DA REDE
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NATUREZA DAS ORGANIZAÇÕES

Sindicatos, associações, cooperativas, grupos comunitários

Associações de pequenos produtores

Associações, universidades, ONGs, pastorais

Associações, empresários locais, universidade, gestores públicos

Comissões de luta nos bairros e entidade âncora  - ONG

ONGs, universidade, fóruns, associações comunitárias, gru-
pos informais, indivíduos

ONGs

ONGs, federação de associações de bairro, núcleos de assistên-
cia jurídica de universidades

ONGs, grupos culturais, associações comunitárias

Associações, grupos informais, gestores públi-
cos, indivíduos e a entidade âncora – ONG

Extrativistas e agricultores/as familiares

Agricultores/as familiares e apicultores/as

“Povos do mar” do Ceará

Parteiras, benzedeiras, raizeiros, extrativistas

Moradores da Península de Itapagipe

População urbana de uma mesma cidade

População urbana de uma mesma cidade

Mulheres negras

Grupos urbanos de consumidores e agricultores/as familiares

Arte-educadores/as

SEGMENTOS A QUEM SE DIRIGEM AS AÇÕES
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Outros quadros de tipologia foram ten-
tados: por formas de sustentabilidade 
financeira (gera recursos, acessa fundos 
públicos, acessa fundos privados, aces-
sa recursos de cooperação) e por nível 
de institucionalização (tem uma figura 
jurídica própria; tem mecanismos formais 
de gestão como regimentos e estatutos; 
funciona de maneira informal). Na prá-
tica, esse esforço de criar tipologias não 
foi absorvido como uma ferramenta de 
análise, tal como havia sido pensado. 
Porém, de certo modo, tipologias “infor-
mais” foram sendo criadas ao longo do 
processo, como se poderá observar neste 
texto, o que indica a necessidade do grupo 
composto por diversas redes de criar uma 
categorização para se relacionar, com 
base em semelhanças ou em diferenças. 

Uma primeira conclusão é que criar tipo-
logias para categorizar as redes e articula-
ções traz sempre um perigo de simplifica-
ção e de cristalização de algum ou alguns 
aspectos em detrimento da realidade, que 
é muito mais complexa. Uma recomenda-
ção é observar o conjunto das possíveis 
tipologias e não apenas uma ou duas delas.

Metodologia e instrumentos

O desenho do programa previa: duas 
visitas anuais de monitoria dos assessores 
da CESE aos projetos; um encontro te-
mático anual dos projetos; um encontro, 
também anual, de avaliação; uma visita 
da consultora em sistematização a cada 
projeto, ao longo dos três anos de duração 
desta etapa do PAE; dois encontros anuais 
da equipe da CESE com a consultora para 
tratar da sistematização do programa.

Inicialmente, a sistematização do programa 
tinha sido pensada de forma abrangen-
te, procurando abarcar os três objetivos 

específicos do PAE (referentes a políticas 
públicas, DI de redes e produção de conhe-
cimento). Por isso, foi realizada uma análise 
da matriz do PAE e uma proposta de matriz 
de monitoria e avaliação para o programa e 
de instrumentos de monitoria e avaliação. 
A idéia era que as informações recolhidas 
por esses instrumentos/momentos alimen-
tariam a sistematização do programa. 

Só com o esforço de tentar uma primeira 
sistematização tão abrangente é que ficou 
clara a necessidade de focalizar melhor. 
Daí surgiu a proposta de sistematização 
em etapas: no primeiro ano, focalizando 
as ações das redes em relação a políticas 
públicas; no segundo, observando as 
dinâmicas internas das redes. Isso tinha 
ainda mais sentido por causa dos encon-
tros anuais de reflexão do PAE, com essas 
temáticas respectivas para os anos de 2005 
e 2006. Somente em 2005, ao focalizar me-
lhor a proposta de sistematização, foram 
construídas as perguntas orientadoras para 
os eixos temáticos (Políticas Públicas e DI 
de redes), as quais delinearam com maior 
precisão o caminho da sistematização.

Os instrumentos e ferramen-
tas disponibilizados foram:
Guia metodológico de sistematização: 
elaborado pela consultora, apresentan-
do o conceito e os passos do processo 
de sistematização de experiências;
Proposta de sistema de monitoria para o 
PAE, com revisão dos indicadores e verifi-
cadores da matriz de planejamento, além 
da indicação de possíveis instrumentos;
Roteiro para relatório semestral, 
com base nos indicadores do pro-
grama, com quadro de comporta-
mento de redes (indicador de DI);
Apostila apresentando outras ferramentas 
de monitoria – a da “teia” e a das mudanças 
significativas, que não utilizam indicadores;

Revisão de roteiro de obser-
vação dos assessores;
Guia de campo para sistematiza-
ção dos projetos, a fim de comple-
mentar, de forma muito mais prá-
tica, o guia metodológico inicial;
Roteiro de entrevistas para sis-
tematização do programa;
Perguntas orientadoras sobre ei-
xos temáticos da sistematiza-
ção do programa (PP e DI);
Criação de um e-grupo do PAE.

O roteiro de relatório semestral foi um 
instrumento efetivamente utilizado e 
avaliado pelos projetos (em outubro 
de 2004). Considerou-se que era mais 
difícil de preencher, exigia debate 
entre as pessoas e alguma reflexão 
acumulada sobre os temas, resultando 
em um relatório mais qualitativo. O 
quadro de comportamento foi consi-
derado difícil de trabalhar (dificuldade 
de medir avanços em termos percen-
tuais, por exemplo), e alguns indica-
dores e verificadores, inadequados 
(novamente, o problema de que havia 
diferentes tipos de redes envolvidas).

Na avaliação final do Programa, 
a questão metodológica – instru-
mentos, capacitação, os encontros 
temáticos e a monitoria foram con-
siderados pontos fortes, fatores de 
êxito e contribuição do PAE para as 
redes. A sistematização foi citada 
como destaque, por ter proporciona-
do práticas de registro e momentos 
de reflexão ao longo dos três anos.

Para efeitos da sistematização do 
programa, o instrumento mais ade-
quado foi, finalmente, o conjunto de 
perguntas orientadoras construídas 
em oficinas com a equipe da CESE.
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Perguntas orientadoras do 
eixo Desenvolvimento Institucio-
nal de Redes e Articulações:

Identidade Coletiva 
Pergunta chave: Como se construiu 
ou vem se construindo, se expressan-
do a identidade coletiva da rede?
Há uma visão comum sobre o que é a 
rede? Qual é? Quais os mecanismos de 
socialização sobre o que é a rede?
Quais os valores ou princípios que 
orientam as ações da rede? Em que 
medida esses valores têm sido com-
partilhados pelas diversas orga-
nizações integrantes da rede?
As organizações integrantes da 
rede têm clareza da missão dela? 
Em que medida há coerência entre 
a missão das entidades componen-
tes da rede e a missão da rede?
Como se expressa o sentimen-
to de pertença à rede?

Desenho 
Pergunta chave: como a rede vê a si 
mesma enquanto configuração?
Como a rede está estruturalmente or-
ganizada? (entidade âncora? conselho 
representativo? coordenação? etc...)
Quais as vantagens e desvantagens (ou 
pontos fortes e fracos) desse formato?

Democratização interna 
Pergunta chave: como se dão as re-
lações de poder dentro da rede?
Como a rede exercita sua de-
mocracia interna? 
Como compartilha sabe-
res e responsabilidades?
Como processa diferenças técnicas 
e políticas como fator de poder?
Quando a alternância de poder é de-
sejável? No caso específico de sua 
rede, como isso vem ocorrendo?

Densidade social 
Pergunta chave: Qual é e como se 
manifesta a base social da rede? 
E seus aliados estratégicos, quais 
são e por que são estratégicos?
Que elementos concretos indicam que a 
ação da rede é reconhecida publicamente 
na área de abrangência por ela definida?
Em que medida as ações da rede têm sido 
reconhecidas e adotadas, em âmbito local, 
a partir das organizações que a compõem?
A rede tem conseguido desenvol-
ver parcerias ou alianças estratégi-
cas? Quais? Por que são importantes? 
Quais os principais mecanismos uti-
lizados para criar essas alianças?

Comunicação interna
Como acontece a comunicação en-
tre os componentes da rede?
Que estratégias de comunicação in-
terna a rede tem utilizado?
Como avaliam cada uma des-
sas estratégias?
Quais as principais dificuldades 
encontradas nesse âmbito?
Que soluções a rede tem encon-
trado (ou vislumbrado) para su-
perar essas dificuldades?

PM&A
Pergunta chave: como a práti-
ca de PM&A incide sobre a qua-
lidade da gestão da rede?
Como a rede desenvolve o seu PMA?
Quais os mecanismos utilizados?
A rede desenvolveu algum instrumento 
de PMA específico para o PAE? Qual?

Sustentabilidade financeira 
Pergunta chave: Como a rede lida com o 
desafio da sustentabilidade financeira?
Como a rede trabalha a sua sustentabilida-
de e que estratégias estão sendo desen-
volvidas para a continuidade como rede?

Como a rede percebe (e trabalha) os limi-
tes e os desafios colocados frente à ne-
cessidade de captar ou produzir recursos 
financeiros para sua sobrevivência?

Perguntas orientadoras do 
eixo Políticas Públicas

Autonomia
A ação em rede contribuiu para maior 
autonomia da sociedade civil na relação 
com o poder público? (definição de pa-
péis entre sociedade civil e Estado, qua-
lidade da relação com o governo)

Estratégias X hipóteses
Que estratégias de intervenção em po-
líticas públicas deram certo? Por quê? 
Qual a relação com o tipo de rede?
Quais eram as hipóteses iniciais dos projetos 
ao armar suas estratégias de intervenção em 
PP? Foram confirmadas? Que lições podem 
ser extraídas daí? Que recomendações?

Intervenção em Políticas Públicas
O trabalho em rede potencializou a intervenção 
em PP governamentais e não governamentais?
Por que potencializou? Qual o di-
ferencial da ação em rede?  
A atuação em rede foi capaz de alterar o pro-
cesso de formulação, gestão e controle de PP?
A atuação em rede foi capaz de introdu-
zir temas novos na agenda pública?

Ampliação dos espaços públicos
Em que medida a ação em rede contri-
buiu para maior presença nos espaços 
públicos existentes, para a ampliação 
dos espaços públicos, e para a partici-
pação mais efetiva nesses espaços?
A ação em rede potencializou a ocu-
pação/ampliação de espaços pú-
blicos governamentais ou não? 
Por que potencializou? Qual foi o 
diferencial da ação em rede?





Conhecendo
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O  c a m i n h o  p e r c o r r i d o

     de pensar para além de orga-
nizações isoladamente, considerando 
campos mais amplos – relações de 
parceria, ações articuladas, redes de 
movimentos sociais (DI de Campo), 
conforme expresso no documento Lan-
çando Sementes de Ação Estratégica:

A CESE contempla o que no PAD (Processo 
de Articulação e Diálogo entre as agências 
ecumênicas européias e suas contrapartes 
brasileiras no tema dos DHESCA - Direitos 
Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais 
e Ambientais) se denomina “DI de campo” 
(desenvolvimento institucional de todo 
um conjunto de organizações), processo 
mais amplo e distinto do que se conside-
ra o DI de uma organização (o “campo” 
pode ser tanto geográfico como temáti-
co). Em princípio, o DI de um campo de 
organizações pode ser compreendido e 
fortalecido a partir dos seguintes eixos:
ampliação do grau de articulação das 
organizações em torno de um tema 
ou agenda dentro de um determina-
do contexto e período histórico;
constituição de uma identidade coletiva, 
a qual expresse as visões, os interesses 
e as agendas comuns à maior parte das 
organizações que compõem a rede;
Ampliação e consolidação da visibilida-
de e credibilidade da articulação junto 
a outros grupos sociais relevantes;
capacidade de influenciar fatores con-
textuais e dar maior sustentabilidade 
da articulação verificada pelo grau de 
interlocução com o poder público, o 
setor privado, a mídia, as igrejas e uni-
versidades, as agências de cooperação 
quanto às condições jurídicas, políticas, 
de financiamento e operacionais de 
existência e funcionamento da rede.

O PAE foi visto como uma oportunidade 
de desenvolvimento do trabalho com o 
conceito de DI de Campo. Uma das preocu-
pações era justamente como apoiar o de-
senvolvimento de alternativas viáveis de DI 
de organizações sociais2. Por outro lado, já 
então se visualizavam alguns riscos possí-
veis, relativos ao próprio conceito de rede, 
à relação entre apoiar organizações ou 
redes e à complexidade de DI de processos 
coletivos. Situações como as de perda de 

A  CESE  já vinha discutindo o conceito de Desenvolvimento Institucional frente ao desafio

P r e m i s s a s
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identidade das organizações individuais e 
de institucionalização das redes, levando 
a um enrijecimento, eram já detectadas 
pela CESE como riscos inerentes à ação 
em rede. Uma preocupação muito clara 
era de não perder a perspectiva do valor 
e da força das organizações “pequenas”.

Pensando na estratégia de como enfren-
tar esses riscos, algumas sugestões foram 
feitas, entre elas: não deixar de fortalecer 
o DI das organizações; promover intenso 
PMA e acompanhamento dos processos; 
definir melhor como a CESE entende rede, 
fórum, articulação etc, de modo a eviden-
ciar diferentes possibilidades e formatos.

Trocando em miúdos

A questão do DI aparece fortemente vincu-
lada ao objetivo específico 2 do Programa: 
Fortalecer organizações da sociedade civil 
e seus processos de articulação em rede. 
Na proposta de Matriz de Monitoramento 
e Avaliação, procurou-se trocar em miúdos 
o que significariam algumas das expres-
sões utilizadas no PMA do programa em 
relação a este objetivo, tais como iden-
tidade coletiva, democratização interna, 
densidade social das redes... Como criar 
indicadores verificáveis o mais objetiva-
mente possível, a partir desses conceitos? 
Quais seriam os verificadores? Como 
verificar se uma rede avançou ou não 
em seu Desenvolvimento Institucional?

A proposta foi de trabalhar com um 
“Quadro de Comportamento das Redes”, 
auto-referenciado - ou seja, as redes se 
classificariam nesse quadro3. Essa classifi-
cação, realizada semestralmente, daria um 
desenho, uma curva, do comportamento 
das redes em relação aos verificadores 
desejados. Os verificadores utilizados 
foram aqueles pré-definidos pela CESE 
ao pensar o programa – suas hipóteses 
do que seriam os elementos para o fun-
cionamento ideal de uma rede. Esses 
verificadores foram por sua vez desdo-
brados em elementos mais concretos, de 
forma que se pudesse fazer algum tipo 
de aferição. As reflexões geradas a partir 
desse esforço permitiram colocar à pro-

va, com redes e articulações reais, nos 
três primeiros anos de funcionamento do 
programa, algumas das hipóteses do PAE 
sobre o funcionamento ideal de uma rede.

Apesar de pouco utilizado, o quadro gerou 
algumas reflexões (avaliação de 2004):
Houve dificuldades em quantificar, 
para classificar-se nos diferentes níveis. 
Em alguns momentos é difícil traduzir 
o nível de organicidade e identida-
de das redes de forma mensurável.
O preenchimento do quadro só pode ser 
feito de forma coletiva; houve tentativa 
de se fazer em assembléia, mas foi difícil 
quantificar. Preencher o quadro só com 
alguns líderes não garante a efetivida-
de dos processos; dificuldade de lidar 
com a heterogeneidade de atores.
O verificador de gênero colocado no 
quadro gerou reflexões acerca do papel do 
homem e da mulher na vida política e or-
ganizativa das redes, já que a participação 
de mulheres em movimentos e grupos po-
pulares é muito forte, mas isso não neces-
sariamente se espelha na gestão das redes.
Sobre o verificador de sustentabilidade: 
as redes compartilham gastos financeiros 
e materiais, reforçando a co-responsabili-
dade das organizações que a compõem.
O preenchimento do quadro necessita 
antes um nivelamento de conceitos.
O preenchimento do quadro foi im-
portante para visualizar os aspectos 
que formam a identidade da rede e 
refletir sobre o reflexo das ações.
O quadro gerou um debate que pos-
sibilitou o crescimento da identida-
de coletiva e do planejamento, mas 
houve dificuldades em mensurar.

Com o amadurecimento do processo, 
a sistematização se descolou mais da 
monitoria e da avaliação, concentran-
do-se nas perguntas orientadoras. Estas 
guardam uma certa relação com os indi-
cadores/verificadores da Matriz de PMA, 
com destaque para os aspectos da comu-
nicação (identificado como fundamental, 
nas avaliações) e do próprio desenho das 
redes. As perguntas procuravam abrir 
mais a perspectiva, de forma a orientar um 
debate mais profundo sobre a vida inter-
na das redes, suas dores e suas delícias.

O percurso

Desde o início do programa, a CESE havia 
estabelecido a realização de dois momen-
tos de formação (seminários temáticos) ao 
longo dos primeiros três anos do PAE: um 
sobre Políticas Públicas e outro sobre DI. 
Por demanda das redes envolvidas, foram 
também realizadas duas mini-oficinas: uma 
sobre comunicação (tema identificado como 
uma das grandes dificuldades das redes e 
do programa e, ao mesmo tempo, como 
fundamental para seu funcionamento) e 
outra sobre relações de gênero. A primeira 
ocorreu junto com o encontro sobre Políti-
cas Públicas, em abril de 2005; a segunda, 
junto com o encontro sobre DI de Redes, em 
março de 2006. Para o tema do DI de Redes, 
a questão da comunicação apareceu sempre 
como fundamental e voltou a ser contem-
plada nas perguntas orientadoras do eixo.

A dinâmica para responder a essas per-
guntas foi: cada assessor debateu com o(s) 
projeto(s) sob sua responsabilidade; com 
base nas informações de relatórios semes-
trais dos projetos, dos debates quando 
das visitas de assessoria e das impressões 
de monitoramento, os assessores prepa-
raram um documento respondendo às 
questões. Esses documentos variam quan-
to a conteúdo e análise – alguns vão mais 
fundo, outros trazem informação ligeira. 

O outro momento foi no próprio encontro 
sobre DI de Redes, cujo planejamento foi fei-
to considerando as perguntas orientadoras 
do eixo temático da sistematização. Esse foi o 
momento mais rico, quando houve provoca-
ções do consultor convidado e tempo para 
as redes se exporem e debaterem umas com 
as outras. Questões relativas ao DI das redes 
foram também debatidas nos encontros anu-
ais de avaliação do Programa (2004 e 2005).

Este texto apresenta uma síntese dessas 
reflexões e está estruturado na mes-
ma lógica das perguntas que orienta-
ram o processo de sistematização.
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C o n s t r u i n d o  a  i d e n t i d a d e

é o espelho 
do outro, 
do que não sou, 
que me ajuda 

a definir 

quem
sou. 

quem sou?de onde venho, 

para onde vou?

Construção de iden-
tidade é processo 

que se faz pela 
afirmação e tam-
bém pela negação

O contraste com 
o outro é o que 

me dá o campo 
necessário para 
ver o que  temos de 

COMUM
e o que temos de 

diferente; 
o que sou 

com o outro 
e o que sou 

porque não sou
como o outro.

A identidade é sem-
pre uma construção 

que tem a ver com a 
alteridade



Construção de identidade  é processo que se faz pela afirmação 

e também pela negação. 

A construção da identidade é um pro-
cesso que sofre pressões de diversos 
fatores. No caso das organizações, a 
identidade está vinculada a elementos 
como valores, missão, princípios – que 
expressam um projeto político. A forma 
como a organização se estrutura, como 
realiza seu trabalho e o que produz de 
socialmente relevante, suas alianças e 
parcerias estratégicas, são também ele-
mentos que compõem sua identidade.

No caso das redes, o que lhes confere 
identidade? No quadro de M&A, são 
destacados os aspectos de valores, visão, 
projeto político. As perguntas orienta-
doras também indagam sobre a apreen-
são da missão da rede por todos os seus 
elementos e o sentimento de pertença 
– o que faz com que as pessoas sintam 
que são parte dessa rede ou articulação.

Elementos da construção

Alguns elementos foram considerados 
no debate sobre identidade coletiva. O 
tempo – a identidade precisa de tempo 
para sua maturação. O desenho da rede 
ou projeto inicial de ação, que lhe con-
fere uma certa “cara”; o desenho define 
as dinâmicas, os fluxos, definindo que 
elementos da “identidade inicial” foram 
consolidados e que novos aspectos foram 
agregados. O nível de acesso às informa-
ções, a questão geográfica/espacial e os 
elementos simbólicos – culturais, espi-
rituais – contribuem na construção da 
identidade. Por outro lado, elementos do 
contexto – possibilidades, oportunidades 
– também influenciam nessa construção.
 
Provocando o debate

Construir a identidade coletiva é um desejo 
consciente das redes? O que se faz para 
concretizar esse desejo? Como se enfrenta 
a tensão entre a identidade da rede e a das 
organizações que a compõem? O que se 
pode aprender com as tensões? A identi-
dade das redes é menos sólida que a das 
organizações? Ser rede está ligado a uma 
oportunidade do “mercado de projetos”, é 
uma resposta pragmática das organizações 
a esse “mercado”? A existência das redes 

seria uma nova forma de intervenção social 
que, no limite, substituiria as organizações?

O que diz a prática das dez redes do PAE

As redes se constroem muito mais em tor-
no de propostas mobilizadoras do que em 
torno de uma conformação institucional. 
A rede é uma construção política e social, 
composta por sujeitos. É um processo 
de mutação e de disputa; pode ser uma 
oportunidade de debate político entre os 
pares, que são desiguais, sem que isso ne-
cessariamente seja um processo negativo. 

A identidade coletiva é construída e 
se expressa por meio de temas mobi-
lizadores, ação comum, sujeitos iden-
tificados com essa ação, que tem a ver 
com uma intencionalidade política. A 
identificação entre as organizações e 
movimentos com os princípios, a missão, 
os valores, é um elemento de configu-
ração da rede como espaço político. 

Entre os fatores que contribuem na 
construção da identidade das re-
des do PAE, estão: o território; o foco 
da ação; a escolha de um tipo de 
intervenção; e o tipo de rede4. 

Por outro lado, como a identidade se 
afirma também pela diferença, manter 
a autonomia frente ao outro – frente ao 
poder público, por exemplo – é mais um 
elemento de construção dessa identidade. 
A relação com o poder público será mais 
detalhada na segunda parte deste docu-
mento, referente ao eixo temático Políticas 
Públicas, no capítulo sobre autonomia.

Visão comum

Nem sempre existe uma visão comum 
sobre o que é a rede, entre todos os 
seus membros. Às vezes é complica-
do, para quem está na base, distinguir 
entre ação local e ação em rede. Como 
a rede não é um espaço fechado, mas 
um espaço de articulação, há um movi-
mento de entrada e de saída de orga-
nizações ou pessoas; quem entra mais 
tarde, tende a demorar mais a compre-
ender o conceito. Algumas das redes 
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dela. Vive-se fortemente a dicotomia entre 
pertencer a uma organização convencional, 
hierarquizada, e a experiência de ser rede. 

A questão da dicotomia entre viver uma 
situação de verticalidade, de estruturas 
convencionais de organização, e experi-
mentar ser rede, com uma proposta hori-
zontal, está presente com mais ou menos 
força em várias das redes do PAE. No caso 
da RSA (Soberania Alimentar), busca-se 
que a rede seja um espaço democrático 
de convivência com o desnivelamento 
político; para chegar a esse entendimento, 
há um esforço metodológico e formativo, 
com a utilização dos métodos pastoral 
e freiriano e com a criação de núcleos 
éticos/temáticos. O caso da RSA desafia a 
afirmação de que as redes se formam em 
torno de um tema mobilizador; na verdade, 
a RSA procura criar consciência do tema 
Soberania Alimentar entre seus próprios 
membros. Na opinião do Instituto Equipe 
de Educadores Populares (IEEP), que presta 
assessoria à rede, esse é um tema periférico 
nas vidas das famílias, quase invisível, e 
tratado redutivamente pelo Estado e pela 
sociedade em geral como segurança ali-
mentar, com mecanismos assistencialistas7. 
Romper esse “cerco” e a cultura de ação 
verticalizada com mecanismos hierárqui-
cos tem sido o maior desafio da Rede.

Há tensões e conflitos; alguns explícitos, 
outros submersos, mas nem por isso 
menos presentes. Mas, como diz um 
membro do PIPA (Inclusão pela Arte), “a 
gente precisa ficar atento é quando o 
conflito não se dá, quando não é expli-
citado. Porque então ele está velado e 
aí tem riscos muito grandes.” As tensões 
e conflitos têm a ver com o exercício 
do poder, com sentir-se mais ou me-
nos “dono” da rede (caso da CAMMPI), 
com concepções diferentes (do que 
seja ambientalismo, de como deve ser a 
relação com o governo e a relação com 
as bases – casos do SOS e do NUHAB, 
por exemplo). Um alerta é que a mobili-
zação em torno de um tema ou de uma 
situação concreta nem sempre signi-
fica estar no mesmo campo político.

do PAE estabeleceram critérios para 
entrada e para afastamento da rede.

É necessário ter uma visão comum? Os 
princípios, a missão, os valores, precisam 
estar claros porque são eles que orientam o 
processo, que é uma constante construção.

Em alguns casos, é muito clara a percep-
ção do movimento macro, da “grande 
proposta” política da rede, embora não 
haja necessariamente clareza sobre sua 
estrutura, como funciona etc. É o caso do 
SOS Zona Costeira – está claro para todas 
as pessoas e organizações a existência de 
um grande movimento de fortalecimen-
to das comunidades costeiras, mas nem 
sempre há clareza sobre a conformação 
de uma rede composta por três coletivos 
(o Fórum de Pescadores e Pescadoras do 
Litoral Cearense/FPPLC, o Fórum de Defesa 
da Zona Costeira do Ceará/FDZCC e a 
Realce, uma rede de educação ambiental 
formada por comunidades costeiras)5. Por 
outro lado, o reconhecimento público e a 
presença em espaços nacionais fortalecem 
a identidade coletiva. Em outros, como no 
caso do NUHAB (Cidade de Tod@s – Forta-
leza), a identidade coletiva da rede é forte, 
alimentada pelas conquistas, pelo reconhe-
cimento externo e pela clareza da missão.

A questão do tema mobilizador é o que 
aglutina grupos e organizações de mu-
lheres negras em torno da AMNB6, cuja 
construção de identidade tem se dado em 
uma estratégia de ocupação de espaço 
político macro na luta contra o racismo, 
com dificuldades para implementar ações 
específicas dirigidas ao fortalecimento 
das organizações que formam sua base.

Tensão e desafio: ser organização 
ou ser rede?

O caso da CAMMPI traz outro debate: 
até onde é possível criar uma identidade 
coletiva a partir de um “aglomerado de 
desiguais”? Alguns filiados vêem na rede 
uma proteção; mas poucas organizações 
membro percebem a real importância 
dessa rede e o papel de cada uma dentro 



Verificando as motivações

O que mobiliza a criação de uma rede, seu 
“momento fundante”, é sempre uma marca 
de sua identidade. Mas as motivações po-
dem variar ao longo da vida de uma rede. 
É importante, para o DI das redes, identi-
ficar claramente, a cada momento, qual é 
a motivação das organizações ou pessoas 
para fazer parte da rede. Essas motivações 
podem ter a ver, entre outros, com viabili-
zação de sustentabilidade financeira; com 
oportunidade de fortalecer um campo 
político; com possibilidade de ampliar o 
impacto de um tipo de ação; com a neces-
sidade de fazer uma reflexão conjunta; com 
o interesse em ganhar legitimidade frente 
a outros atores, como o poder público.

O papel da formação

O papel da formação é fundamental 
inclusive para fazer emergir os conflitos e 
as tensões. Momentos de reflexão cole-
tiva – PMA, sistematização, seminários 
temáticos… - e ações estruturadas de 
formação são chave na socialização do 
entendimento do que é rede, sua missão, 
seus valores, sua prática. Esse tem sido o 
caminho da CAMMPI, da RSA (Soberania 
Alimentar), da RCS (agroextrativistas do 
cerrado). Muitas redes contam com figuras 
como monitores, animadores, educadores, 
que cumprem uma função pedagógica 
e política. É o caso da Rede Abelha, que 
tem nos monitores/educadores sua base 
de ação e de reflexão; a RCS também 
aposta na formação de monitores; a RSA 
trabalha com a figura de animadores.

Por vários caminhos, uma salutar inquie-
tação sobre “o que é ser rede” instalou-se 
na maioria dos projetos apoiados pelo 
PAE. A CAMMPI, em seu processo de sis-
tematização, realizou um seminário com 
o mote “Quem está na rede é peixe?”.

O PIPA (Inclusão pela Arte) fez um colóquio 
(Rede: que papo é esse?) para debater o 
que é rede. Em seu documento de siste-
matização, reflete sobre o que é ser rede e 
fazer ação em rede, com a realização das 

feiras de arte e cultura como momento 
privilegiado dessa realização. Vamos escu-
tar algumas vozes dos arte-educadores: 

“Na experiência SER ou FAZER-SE REDE 
fomos desafiados/as a vivenciar uma 
participação propositiva, criativa, efetiva 
e afetiva, com limites e possibilidades, 
com responsabilidade compartilhada...”

“... A feira é essa ação que eu considero de 
articulação de pessoas, grupos e organiza-
ções em movimento, é uma ação em rede 
que se desencadeia... O PIPA foi concebi-
do nessa intenção, mas não se tinha uma 
perspectiva de como isso poderia ganhar 
sentido maior. A feira revelou possibilida-
des quando criou uma descentralização 
da entidade âncora, quando articulou 
campo e cidade, rural e urbano...”

“Rede como um modo de habitar cui-
dadosamente o mundo, um modo de 
cuidar da vida, pois, na filosofia, a pa-
lavra ética significa habitar. Habitar 
no sentido de morar no mundo.”

O PIPA coloca a interessante ques-
tão da rede como um processo e não 
como um formato. E identificam por-
que agora sentem que são uma rede:

“Eu acho que agora a gente pode se 
dizer rede, a partir dessa última feira, 
porque ela foi feita de uma forma onde 
todos queriam um objetivo comum, 
todos estavam correndo atrás do mes-
mo objetivo, dando sangue por aquilo. 
Acho que o trabalho foi mais coeso. 
Acho que somos uma rede, só falta 
definir os caminhos reais que a gente 
está querendo seguir daqui pra frente”.

Ser ou não ser rede? 
Ser que tipo de rede?

No universo do PAE, é importante consi-
derar que nem todos os projetos apoiados 
eram de redes; havia articulações tendendo 
a ser redes (PIPA) e aquelas que, no tempo 
de vigência do projeto, não chegaram a 
essa proposta (TRAMA – Direito à Cidade).

Uma diferença que surgiu no debate sobre DI, 
expressando uma certa tipologia do universo 
amplo e variado dos dez projetos do PAE, foi 
entre redes que atuam na esfera econômica e 
as que atuam mais no campo político. Interes-
sante lembrar que no debate sobre Políticas 
Públicas surgiu uma distinção entre as redes 
de natureza produtiva e aquelas voltadas 
para a valorização de bens simbólicos; essa 
discussão esteve muito vinculada às questões 
de sustentação das redes. É preciso sempre 
muito cuidado ao se estabelecer esse tipo 
de diferenciação, especialmente se conside-
rarmos que as redes do PAE que trabalham 
no campo produtivo ou econômico têm a 
atuação política como objetivo central. Todo 
o trabalho das redes é de mudança social e, 
por isso, sempre carregado de produção de 
bens simbólicos. Porém, sem dúvida, as redes 
que trabalham com questões econômicas 
podem ter maior facilidade para construir 
sua identidade em torno de elementos mais 
concretos (Rede Abelha, Rede de Comerciali-
zação Solidária, Rede de Soberania Alimentar). 

No entanto, é bom sempre lembrar que 
todo o esforço por criar tipologias, de ma-
neira a “classificar” as redes do PAE, deve ser 
considerado como um instrumento a mais 
para auxiliar a análise, uma vez que as redes 
partem de situações e conceitos distintos. 
Mas nenhuma dessas classificações pode ser 
considerada um divisor de águas exclusivo.

Desafios 

Alguns desafios recorrentes no processo de 
construção de identidade têm a ver com 
comunicação/participação; rotatividade das 
representações; e o tempo que demora para a 
efetivação das propostas políticas das redes.

A identidade das redes tem a ver com com-
partilhamento de visão, de missão, de projeto 
político; tem a ver com a mobilização em 
torno de um tema; com o sentimento de 
pertença; com valores. Mas também tem a ver 
com o desenho, a democratização interna, a 
comunicação e a sustentabilidade financeira 
e social. O que é material de construção é 
também desafio. Não é sempre tão simples 
tecer uma rede e conseguir se embalar nela.



E x p r e s s a n d o  a  i d e n t i d a d e 

Em relação ao grau de institucionalização9, 
a maioria funciona de maneira informal. Al-
gumas redes têm definições de critérios de 
entrada e permanência, regimento interno, 
mecanismos formalizadores. A instituciona-
lização vem em resposta a uma necessida-
de, geralmente. Existe uma grande discus-
são sobre o grau dessa institucionalização, 
até que ponto é desejável criar uma figura 
jurídica própria, como fez a Articulação Pa-
cari (plantas medicinais do cerrado) por já 
não “caber” na entidade âncora original10. 

Outras adotam uma solução intermediária, 
como a CAMMPI, que precisou definir crité-
rios de entrada e permanência na rede por 
temor a ingressos artificiais em busca de 
alterar a correlação de forças interna num 
momento de crise originada por questões 
de espaço e de poder. A CAMMPI adotou 
os critérios e uma carta de princípios (inspi-
rada na experiência do NUHAB - Fortaleza) 
– mecanismos institucionalizantes que se 
impuseram ao que antes eram consensos 
mais abertos. No entanto, não decidiu 
pela criação de uma figura jurídica própria, 
reafirmando a conveniência em manter 
o caráter informal da rede. Um desfecho 
estimulante para uma grande tensão vivida 

na busca de espaço e poder dentro da 
rede, originada em parte pela existência de 
recursos financeiros (do PAE) e de remune-
ração da coordenação do projeto, que se 
confundia com o Núcleo Gestor da Rede. 

Âncoras ou bóias?

Os desenhos revelam que algumas redes 
buscam diversificar a figura da entidade-
âncora, presente e atuante em quase todas 
elas. Há uma multiplicação de centros de 
referência, seja utilizando mais de uma 
“âncora”, seja no surgimento de “satélites” 
que vão assumindo posição de âncora 
em algumas circunstâncias. O lugar de 
âncora é o lugar do gestor; traz riscos de 
centralização, mas, por outro lado, alguém 
precisa fazer esse papel e quase ninguém 
se dispõe. As formas de exercer o papel de 
âncora podem variar e variam, de fato. 

A rotatividade no papel de âncora, embo-
ra seja uma expressão de democracia (é 
um dos verificadores do famoso Quadro 
de Comportamento das Redes da Matriz 
de M&A do PAE), pode ser um elemento 
desagregador, considerando questões 
como tempo de vida da rede e a real 
capacidade e interesse de organizações 
em cumprir esse papel. É um lugar que 
traz um peso de responsabilidade jurídi-
ca, administrativa, política, que consome 
recursos de toda ordem, mas que tam-
bém traz vantagens políticas, visibilidade, 
estrutura, recursos financeiros e poder. 

Na prática do PAE, aconteceu “natural-
mente” que, na maior parte dos casos, 
entidades de assessoria funcionassem 
como “âncoras” das redes ou articulações, 
sendo as responsáveis pelo contrato, pelo 
recebimento dos recursos e pela presta-
ção de contas. O que se tentou estimular, 
ao longo da execução dos projetos, foi 
que esta discussão se colocasse inclusi-
ve entre as demais entidades ou grupos 
pertencentes às redes e/ou articulações. 

O programa evidenciou a necessidade 
de aprofundar o debate sobre o papel da 
assessoria como integrante das redes e a 
questão da democratização interna. Mas 
também colocou mais uma vez em evidên-

Em que 

espelho 

ficou 

Cecília Meirelles

Traje de gala, passeio ou esporte? 
A festa fica mais animada se todos 
estiverem de terno? Dá pra mistu-
rar terno com sandália havaiana? 

O que garante o sucesso do baile? 
Como garantir que todos possam 
dançar? Como evitar os penetras? 

F o r m a s  d e  s e r , 

Os valores expressos pelo conjunto das 
redes do PAE falam de democracia, ho-
rizontalidade, fortalecimento, autono-
mia, ética e compromisso. O exercício 
desses princípios na prática de cada 
rede tem a ver com a forma como ela se 
organiza para tomar decisões e atuar.

Algumas questões pertinentes: como 
acontecem os fluxos nas redes? Há cir-
cularidade? É possível fortalecer a rede 
e ao mesmo tempo fortalecer as orga-
nizações? É possível de fato vivenciar 
a horizontalidade na gestão da rede? 
Qual o papel das entidades-âncora? 

Formal ou informal? 

Grau de consolidação

Quanto ao grau de consolidação, há redes 
que já existiam antes do PAE, outras que 
estão em processo e outras que não se 
definem como rede. Essas diferenças 
têm a ver com o tempo das experiências, 
mas também com a intencionalidade.  

O desenho das redes – como elas se 
vêem, como funcionam – revela suas 
dinâmicas internas8. Surgiram dese-
nhos de árvore, rio, pipa, para expressar 
visões metafóricas; e fluxos expressos 
em diversos tipos de círculos. Interes-
sante que círculo seja a figura predo-
minante, embora em distintos arranjos. 
Demonstra o desejo de circularidade, a 
noção de espaços coletivos comuns. A 
mesma idéia da távola redonda do rei 
Artur – todos sentados à mesma mesa, 
sem cabeceira, sem distinção de poder.

perdida 

a minha 

face? 

Auto-imagem
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cia a dificuldade jurídica subjacente, já que 
não existe uma figura na legislação bra-
sileira que reconheça as redes como tais, 
permitindo-lhes ter personalidade jurídica.

De fato, o que se pode afirmar é que a 
insatisfação com o formato “âncora” existiu 
todo o tempo, tanto por parte das próprias 
redes, como por parte da CESE, cuja equi-
pe, desde o início do programa, alertava 
para os possíveis riscos desse formato. A 
questão não se esgota e o que fica é, mais 
que qualquer conclusão definitiva, uma 
pergunta (ou melhor, um desafio): tem que 
haver sempre âncora? Ou se pode pensar em 
um formato inspirado nas redes dos pes-
cadores, que flutuam por força das muitas 
bóias que desenham seu contorno fluido? 

A busca do desenho ideal: se 
faz caminho ao andar

As redes do PAE foram criando desenhos 
muito interessantes para seu funcionamen-
to:11 Grupos de Trabalho, Núcleos, Grupos de 
Animadores, Subcomissões (AMNB, NUHAB, 
CAMMPI, RSA, SOS), “Redes de Redes” (RSA). 
Há redes cuja instância decisória suprema se 
reúne semanalmente (CAMMPI), outras, anu-
almente. A RCS (agroextrativistas do cerra-
do), por exemplo, se estrutura em territórios 
e núcleos, com um desenho engenhoso em 
que os núcleos se monitoram respectiva-
mente, animados pelos monitores, por sua 
vez monitorados pelo Conselho Político; a 
função de assessoria cabe à entidade âncora.

Há uma busca por modelos próprios que 
facilitem os fluxos, as tomadas de decisão, a 
execução de ações e, ao mesmo tempo, pre-
serve a democracia. São esforços de encon-
trar o melhor desenho para uma gestão car-
regada de controle social; é o esforço de ter, 
na prática, uma estrutura com funcionamen-
to horizontal que seja ágil e eficiente. Muitas 
das redes apontam como pontos positivos a 
real democracia nas decisões; isso, quando 
aliado à agilidade, é uma grande conquista.

O caminho tem flores e espinhos

Mas nem sempre se consegue aliar demo-
cracia nas decisões com agilidade nas ações. 
As dificuldades estão ligadas ao acúmulo 

de estar 
e de com-viver

de tarefas, sobrecarga de agendas, diferen-
ças organizativas e à própria complexidade 
de certas estruturas de rede. Ao funcionar 
com três instâncias, por exemplo, o SOS 
Zona Costeira (Ceará) tem as vantagens de 
diversificar agendas e de acumular maior 
capacidade de pressão, mas sofre a “ti-
rania da falta de estrutura” no momento 
de tomar decisões e distribuir tarefas.

Formação para o exercício
da horizontalidade 
(aprendendo a se embalar na rede)

A carga político-pedagógica é forte nas redes 
do PAE. Muito trabalho de formação e de 
informação é realizado objetivando suprir 
o desnível entre os diferentes elementos da 
rede. Também mecanismos como a criação 
de núcleos ou de “pequenas redes” têm fun-
cionado para fortalecer os espaços locais, fa-
vorecendo a auto-gestão. Trata-se de mudar 
uma cultura organizacional e isso não é fácil. 
A RSA (Soberania Alimentar), por exemplo, 
entende que ter um processo horizontal sig-
nifica nivelar para cima as diferentes organi-
zações envolvidas, nos aspectos ético-políti-
cos, técnicos e financeiros. Um instrumento 
que utilizam para isso tem sido os Grupos de 
Animadores, co-responsáveis por todas as 
ações das redes. Os momentos de planeja-
mento coletivo, de formação e de avaliação, a 
“escola das redes” (momentos programados 
de reflexão coletiva) e a rede regional têm 
garantido a democratização dos processos..

Muito ainda para se pensar

Alguns aspectos merecem ser mais anali-
sados. São questões que permanecem em 
aberto. A dimensão geográfica influencia 
na identidade e na democratização das 
redes?12 Redes locais são necessariamente 
mais democráticas? O fato de as redes de 
caráter sócio-econômico13 serem forma-
das prioritariamente por comunidades 
e não por organizações influencia em 
sua dinâmica? Como? As redes serem 
formadas por diferentes tipos de entes 
– ONGs, movimentos, setores de univer-
sidades, pastorais – afeta sua dinâmica e 
seu desenho? Há mais peso de uns que 
de outros na composição das instâncias 
de decisão e na representação política?14



A preocupação aqui era saber so-
bre a base social da rede e sobre seus 
parceiros e aliados estratégicos.
 
A questão da base não tem a ver com 
número de filiados. O crescimento de 
número de entidades, colocado como um 
indicador positivo de consolidação das 
redes, pode ter conseqüências indesejá-
veis tanto para sua identidade (Qual a real 
motivação das organizações para entrarem 
na rede? Esta motivação é suficiente para 
que elas possam embarcar na construção 
do projeto político que agrega a rede?) 
como para a democracia interna (A ex-
pansão da rede reforça a assimetria de 
poder?). Daí, uma questão recorrente: qual 
o tamanho ideal e como se deve ampliar 
a rede? Por outro lado, a rede não deve 
esvaziar os movimentos sociais. É rede 
de quê? Quais os princípios reguladores? 
Qual o tempo de existência desejável?

Não há uma resposta única. Pode ser 
muito desejável que as redes cresçam em 
número de pessoas envolvidas, como é o 
caso quando se trabalha com produção e 
mercado. O estabelecimento de critérios 
de entrada e de permanência tem sido 
uma solução encontrada por várias das 
redes para enfrentar esse problema.

A maioria das redes do PAE apresenta 
resultados de credibilidade, visibilidade 
e reconhecimento por terceiros – seja o 
poder público, sejam outros parceiros. 
Quase todas têm conseguido também 
alavancar parcerias estratégicas. Esses 
parceiros aparecem nos desenhos ela-
borados por cada rede (auto-imagem), o 
que não significa que se consiga pensar 
a ação estratégica das redes a partir do 
diálogo com esses parceiros ou aliados. 

A questão da base social varia de acordo 
com os formatos das redes, seus desenhos, 
seus tipos, sua construção de identida-
de. Há redes formadas por organizações, 
outras por comunidades ou famílias.

No SOS Zona Costeira (Ceará), há gran-
de participação das bases nos “desates” 
(momentos de mobilização e resis-
tência das comunidades) promovidos 

A densidade social era outro dos indicadores do programa para um bom DI de Rede.

D e n s i d a d e  e  L e v e z a

A rede foi um fermento 
naquelas comunidades. 

Cresceu tanto que 

chega a assus-
tar a gente.

“ “
É mais difícil er-
rar em conjunto, 

porque no conjun-

to a gente tem 
mais idéias“ “A gente luta 

em rede 

contra 

pessoas 

poderosas.

“ “
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pelo movimento. Na Rede Abelha, a 
base são os apicultores, mas o grupo 
de referência são os educadores for-
mados no processo organizativo.

No caso da RCS (agroextrativistas do cerra-
do), é ainda um desafio o reconhecimento 
político de sua densidade social, por parte 
de outros movimentos e organizações 
atuantes na mesma região de influência. O 
desafio é formar alianças estratégicas, em-
bora a RCS tenha visibilidade e seus produ-
tos tenham boa apresentação e qualidade. 

As redes da RSA (Soberania Alimentar) 
são compostas por associações de agri-
cultores, movimentos sociais e popu-
lares, creches, pastorais. Esses diversos 
atores se encontram nos seminários, 
onde está presente também o poder 
público, e aí se estabelecem acordos 
e se discutem temas importantes. 

A base da Articulação Pacari (plantas 
medicinais do cerrado) são comunida-
des, grupos, pessoas, associações, mo-
vimentos, que se articulam em ações 
comuns. Aqui também a ação formativa 
está no centro do processo. Participar 
de uma rede ampla, presente em todos 
os estados do País onde o bioma cerra-
do prevalece, tem tido grande impor-
tância para esses grupos e pessoas:

O que é denso pode fluir? 

Como fica a relação entre as redes e as 
organizações que formam sua base? 
Como flui essa relação? Não se partici-
pa de uma rede impunemente; estar 
em rede traz para as organizações mu-
danças, tensões, novas dinâmicas.

Como em qualquer relacionamento, há 
jogo de poder e há um perde-ganha. Os 
impactos positivos foram muitos, na linha de 
ampliar espaços, acessos, ações, visibilidade. 
Também no sentido de amadurecimento 
político – posturas hierárquicas são ques-
tionadas, o discurso fica mais qualificado, 
a capacidade de intervenção aumenta.15 

Mas os impactos negativos estão aí para 
contrabalançar. Aumenta a carga de traba-
lho, muitas vezes voluntário, de algumas 
organizações e pessoas. As instituições que 
assumem a coordenação (âncoras) tendem 
a moldar-se cada vez mais pelas dinâmicas 
e demandas das redes. A Articulação Pacari, 
por exemplo, tem buscado enfrentar esses 
desafios com a formação de monitores que 
assumem o trabalho técnico nas regiões.

Uma reflexão interessante é sobre o tem-
po – estar em rede é um exercício de 
viver o tempo da democracia, o tempo 
da escuta, das elaborações e das deci-
sões. É outro tempo, diferente de como 
as entidades em geral se organizam.

Há riscos, nessa relação em rede. Reproduzir 
modelos pré-estabelecidos e hierarquizados 
é um deles. Desconsiderar ou não valorizar a 
formação permanente e os espaços para isso 
– tais como os momentos de PMAS – tam-
bém coloca em risco não apenas a qualidade 
das relações entre os grupos e organizações 
participantes, mas a própria sustentabilidade 
das redes. E não se pode ignorar a existência 
de conflitos de poder interno, que fazem 
parte do exercício de se pensar como rede, 
do desafio da criação de uma identidade 
comum e da prática democrática pretendida.

Enfim, são relações que trazem mu-
danças, para os dois lados. Como 
em qualquer relação verdadeira. O 
desafio é aprender com elas.

A rede 

ajudou o 

pessoal a 
mostrar 

o rosto. 

“

“

A rede 
forta-
lece 
espiritu-
almente.“ “

“

“ 

O sonho que vinga é o sonhar junto.

O que faz a gente pensar  

Sonhar sozinho não realiza.

em rede é o sonho coletivo.



 para desafinar o coro
 dos    c o n t e n t e s

Comunicação

Um dos temas recorrentes para todas as 
redes é o da comunicação interna. É vital 
a questão de como flui a informação: se 
o fluxo acontece apenas do centro para 
as pontas ou se há uma circularidade, e 
como isso afeta a sustentabilidade da 
rede. A relação com a questão da demo-
cratização do espaço da rede é direta.

Aspectos como o acesso ou não à Inter-
net, ao telefone, tanto quanto a questão 
geográfica – dispersão no território ou 
proximidade – incidem sobre esses fluxos.

Nas avaliações anuais do PAE, o desafio da 
comunicação interna sempre surgia como 
tema de acalorados debates. Tanto que 
foi solicitada pelas redes, e realizada pelo 
PAE, uma mini-oficina (de um dia) sobre o 
assunto. Apesar desse esforço, não se avan-
çou muito em estratégias, recomendações, 
instrumentos ou mesmo conceitualmente. 
A comunicação continuou sendo um nó 
crítico, um grande desafio, não apenas para 
as redes e articulações – para as quais a 
comunicação é fundamental – mas também 
para o programa. O que de alguma forma 

A f i n a n d o  a s  v o z e s

aconteceu, e ajudou as redes, embora pu-
desse ter sido mais explorado, possibilitan-
do quiçá melhores resultados, foi a troca de 
informações entre as redes sobre suas pró-
prias estratégias de comunicação interna.

As formas de superar as dificuldades de 
comunicação, estabelecendo um nível 
apropriado (embora nunca ótimo!) de dar 
e receber informações, têm sido várias. O 
uso da Internet é já uma prática comum; às 
vezes funciona, outras vezes, não. Tem a ver 
com questões culturais e de inclusão digi-
tal16. Boletins são muito utilizados por quase 
todas as redes, embora não haja um estudo 
específico para verificar sua efetividade. 

O SOS Zona Costeira (Ceará), reconhecen-
do o papel estratégico da comunicação, 
criou núcleos locais responsáveis pelo 
tema, inclusive com a implantação de 
pontos de cultura e acesso à Internet, e 
com um programa de capacitação desses 
núcleos em instrumentos de comunica-
ção. A RSA (Soberania Alimentar) tem 
uma interessante experiência com o uso 
do rádio, em um programa semanal. 

Mas as reuniões, fóruns, assembléias, 
encontros, seminários, continuam sen-
do a principal forma de comunicação, a 
mais eficaz. As redes, em seus desenhos, 
demonstram os diversos momentos de 
reuniões dos grupos, subgrupos, coordena-
ções, núcleos etc. A Rede Abelha afirma que 
é o freqüente diálogo entre os membros 
da coordenação e o corpo de filiados que 
garante o fluxo das informações e a prática 
de reflexões. Nada como bater um papo…

PMAS

Outro aspecto que ajuda a afinar o ins-
trumento é o PMA. No capítulo inicial 
deste documento (Antecedentes), sob 
o título “Metodologia e instrumentos”, 
há uma narrativa sintética do esforço do 
PAE ao propor a sistematização como 
parte do ciclo de Planejamento, Monito-
ria e Avaliação – passando a ser tratado 
como PMAS, em vez do antigo PMA.

É importante considerar a trajetória da 
CESE no reforço ao exercício de PMA dos 
projetos, e na exigência do PAE nesse 
sentido. Além das visitas de monitoramen-
to e assessoria, quando a equipe da CESE 
sempre levava a discussão de PMA, todos 
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os instrumentos inicialmente pensados 
para a sistematização faziam parte do con-
junto PMAS, levando as redes a realizarem 
exercícios semestrais de automonitoria, ao 
fazer seus relatórios semestrais. Os en-
contros anuais de avaliação do programa 
também geravam necessidade interna 
de avaliação das redes, pelo menos nos 
aspectos concernentes ao apoio do PAE.

A maioria das redes e articulações envolvi-
das no programa tinha já sua dinâmica de 
fazer planejamento e avaliação. Algumas, 
no entanto, não tinham ainda incorpora-
do o PMA – menos ainda o PMAS – como 
parte de sua forma de ser, de existir e de 
fazer gestão. Muito avançou com a con-
tribuição do PAE, segundo avaliação feita 
ao final do programa por representantes 
dos dez projetos. Os encontros temáticos 
promovidos pelo PAE, a prática da siste-
matização da experiência e o exercício do 
PMAS encarado como momento privile-
giado de formação foram aspectos res-
saltados como positivos ou como fatores 
de êxito na avaliação final do programa.

Do ciclo de PMAS, o exercício do planeja-
mento destacou-se como o mais habitual-
mente realizado por todas as redes ou ar-
ticulações do PAE. Nelas há, em geral, duas 
formas de fazer planejamento: em alguns 
casos, as organizações fazem o seu planeja-
mento primeiro, e depois a rede considera 
as demandas daí originadas; em outros, 
o planejamento das redes precede o das 
organizações, de maneira que o planeja-
mento individual das organizações incorpo-
re as ações da rede, inclusive com previsão 
de recursos financeiros e humanos.

Parece haver vantagens e desvantagens em 
ambas as formas. Um exemplo interessante 

foi oferecido pela RCS (agroextrativistas do 
cerrado), que, por impossibilidade de reunir 
todas as famílias participantes em uma única 
assembléia, elaborou um roteiro para que 
todas as comunidades fizessem a mesma 
discussão. Foram realizados três fóruns, um 
por cada território, nos quais foram apresen-
tadas e debatidas as questões levantadas 
nas comunidades. Finalmente, o resultado 
dos fóruns foi levado à Assembléia, o que 
possibilitou que o planejamento conside-
rasse a voz de todas as comunidades.

Não se pode afirmar que o modelo em 
que as organizações se planejam primei-
ro e depois a rede considere isso em seu 
planejamento seja o mais adequado, mas 
pode-se tirar como aprendizado que é 
importante e até imprescindível uma dis-
cussão comum, orientada a partir da rede. 
Independentemente do momento em que 
se faz cada planejamento, a discussão dos 
mesmos temas, a partir das redes, contri-
bui para que sejam mais consistentes. 

O exemplo da CAMMPI demonstra que 
estar em rede é uma oportunidade para 
mudar padrões; a partir do PAE, e detectada 
a fragilidade da rede no tocante a PMA, foi 
feito um esforço de planejamento estratégico 
(com apoio do SADI – Serviço de Assessoria 
em Desenvolvimento Institucional, da CESE) 
cujo processo resultou tão (ou mais) rico que 
o produto, com o envolvimento de várias 
organizações que não tinham hábito de fazer 
planejamento. Momentos e instrumentos de 
avaliação, de sistematização, de monitora-
mento e de planejamento fazem parte da ver-
tente político-pedagógica do papel das redes. 

Planejamento pode ser o momento mais 
familiar de todo o ciclo, mas as redes fazem 
um sério esforço de monitoria e avalia-
ção. Um pouco disso pode ser aprecia-
do em seus desenhos (citados no início 
deste texto e revelados no anexo 3), nos 
quais os momentos e instâncias de mo-
nitoria e avaliação são destacados como 
parte de seus mecanismos de gestão.

Os desafios e dificuldades repetem os 
temas clássicos dos processos de PMA das 
organizações – instrumentos de moni-
toramento, mudanças de prioridade a 
partir da conjuntura, construção de indi-
cadores, entre outros. Os desníveis entre 
os grupos envolvidos numa mesma rede 
geram diferentes desafios para o PMA, 
que muitas vezes tem que ser trabalhado 
em níveis que reflitam essas diferenças.

Onde a cultura de PMA das organizações é 
limitada, o PMA da rede tenderá também 
a sê-lo, mas o desafio de fazer PMA em 
rede pode cumprir um papel de desafiar as 
organizações a qualificarem seus processos.

Um campo fundamental para as redes é a 
capacidade de produzir resultados, o que 
vai ter rebatimento direto na questão da 
sustentabilidade. Também nesse aspecto, 
o PAE contribuiu, ao priorizar a produção 
e difusão de conhecimento socialmente 
útil e a sistematização das experiências. 
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articulações  do PAE, ao longo dos três anos 
de execução de seus projetos. A consolida-
ção da identidade, a clareza de seu projeto 
político, o cuidado em encontrar desenhos 
que auxiliem a vencer o desafio da gestão 
democrática, a capacidade de produzir 
resultados, são fatores que permitem às 
redes maior ou menor sustentabilidade; 
e maior ou menor capacidade de lidar 
com a difícil questão da sustentabilidade 
financeira. Em todo esse caminho, o papel 
da formação aparece com destaque.

Sustentabilidade financeira: es-
tratégias, limites e desafios

Não se pode analisar a questão da susten-
tabilidade financeira como um aspecto 
isolado, conforme já se viu ao longo deste 
relato. O aspecto financeiro faz parte de 
um conjunto que de fato sustenta o em-
balo das redes, embora muitas vezes seja 
considerado o grande vilão da história, 
ou seu bicho-papão. Não se pode pensar 
nele sem abrir o debate sobre autonomia, 
sobre projeto político, sobre gestão.17

No PAE, alguns verificadores foram iden-
tificados para ajudar a compor um indi-
cador de sustentabilidade financeira das 
redes e articulações (ver anexo 4, quadro 

Sustentabilidade precisa ser 

considerada do ponto de vista 

político, institucional e financeiro; 

talvez, inclusive, nessa ordem. 

É o que argumenta a prática das redes e
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de comportamento das redes). Esse indi-
cador e o conjunto de seus verificadores 
demonstraram ser insuficientes e estreitos 
para dar conta do tema. Mas tocou em 
alguns aspectos fundamentais, tais como o 
desafio de captar e/ou de gerar recursos.

Captar recursos para o funcionamento das 
redes é de fato um grande desafio. Se as 
organizações conseguem ter projetos insti-
tucionais aprovados, com base em relações 
históricas com a cooperação internacional, 
o mesmo não acontece com as redes. Há 
que se considerar também o contexto 
internacional de retração dos recursos da 
cooperação como fator que desequilibra 
ainda mais negativamente este quadro.

Entre as oportunidades que as redes têm 
tratado de aproveitar, está o acesso a 
recursos governamentais, especialmente al-
gumas linhas abertas pelo governo federal. 
O peso político de uma rede pode tornar 
essa mobilização mais fácil – exemplo da 
RCS (agroextrativistas do cerrado), que 
conseguiu o primeiro projeto da CONAB 
(Companhia Nacional de Abastecimento, 
vinculada ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) aprovado em 
Goiás, enquanto outras organizações, por 
serem menores, não o conseguiram. A RSA 
(Soberania Alimentar) também tem con-
seguido firmar convênios com prefeituras 
e participa de um programa da CONAB.

A captação de recursos governamentais, 
no entanto, tem riscos. Como garan-
tir a autonomia nessa relação? Como 
evitar que o poder público se aproprie 
dos discursos dos movimentos, com 
práticas totalmente diferentes?18

Um conflito que subjaz o tema da sus-
tentabilidade financeira das redes é o da 
concorrência, com as organizações filiadas, 
pelas mesmas fontes de financiamen-
to. Uma pergunta que cabe aí é em que 
medida a discussão sobre sustentabilidade 
das redes é assumida pelas organizações 
participantes. Uma estratégia importante, 
mas muito desafiadora, porque carregada 
de tensão, é a de identificar o potencial de 
cada organização e estabelecer a relação 
de troca: o que tenho para ofertar e o que 

quero da rede, numa discussão o mais 
transparente possível. Isso exige transfor-
mação – e radical! – dos sujeitos, sejam 
instituições ou pessoas, com tradição de 
práticas verticais e com apego ao poder. 

O NUHAB (Cidade de Tod@s – Fortaleza) 
está testando uma estratégia interessan-
te: discutir com os conselhos diretores 
de cada entidade (e não com os repre-
sentantes) como integrar a rede em seus 
planejamentos. Isso tem levado a um 
maior aporte das organizações para as 
redes e tem repercussão na sua sustenta-
bilidade política; pode chegar a rebater 
também na sustentabilidade financeira.

Na busca da sustentabilidade financeira, a 
diferenciação entre redes com finalidade 
econômica ou produtiva e redes de caráter 
mais sócio-político tem certo peso. As pri-
meiras podem investir no desenvolvimento 
de produtos como estratégia de sustenta-
bilidade, como no caso da Rede de Comer-
cialização Solidária (agroextrativistas do 
cerrado), que destina, de tudo que seu selo 
vende, uma porcentagem para a manu-
tenção da rede. A Rede Abelha também 
vai por esse caminho. Mas é importante 
ressaltar, como faz a RSA (Soberania Ali-
mentar), que, embora o aspecto econô-
mico faça parte dos objetivos da rede, 
o objetivo maior é político. No caso da 
RSA, o grande objetivo é construir novas 
relações em torno do alimento; e isso não 
prioriza a estratégia de desenvolver pro-
dutos como fonte de recursos financeiros. 
De qualquer maneira, o esforço para con-
solidação política das redes é tão grande 
que fazer isso de forma auto-sustentável 
por meio do desenvolvimento de pro-
dutos chega a ser extremamente difícil.

A busca da sustentabilidade f inan-
ceira f ica também muitas vezes 
comprometida por causa do enorme 
esforço e tempo gastos na priori-
dade da consolidação política das 
redes. Muitas vezes, o espaço para 
se planejar uma estratégia de sus-
tentabilidade f inanceira e o tempo 
que se necessitaria dispor para exe-
cutar tal ou tais estratégias não cabe 
na apertada agenda das redes. 

Apertada mais ainda pela adoção da 
principal dessas estratégias (pelo menos, a 
mais comum): a busca de recursos por meio 
de aprovação de projetos, o que supõe 
tempo para buscar as fontes, para elaborar 
projetos ou formatá-los nos padrões dos 
financiadores, tempo para a negociação e 
finalmente tempo para escrever relatórios e 
fazer prestações de contas. Além da dificul-
dade para a aprovação de atividades-meio 
(ou apoio institucional) nos projetos, espe-
cialmente se são recursos governamentais. 

Aqui é importante considerar, mais uma 
vez, a importância da geração de resulta-
dos concretos, do domínio de mecanis-
mos de gestão e da familiaridade com o 
ciclo de PMA na captação de recursos via 
aprovação de projetos. Vale ressaltar a 
contribuição do PAE ao procurar reforçar o 
desenvolvimento institucional das redes. 

Em geral, não há estratégias inovadoras ou 
diferentes daquelas utilizadas pelas organiza-
ções para captar ou gerar recursos. A busca de 
fontes como empresas, fundações empresariais 
ou de estatais, começa a ganhar corpo no Brasil, 
na carona do debate sobre a responsabilidade 
social. Claro que há aí questões éticas e riscos 
políticos a serem avaliados caso a caso.

Um dos verificadores trabalhados pelo PAE 
procurava medir o significado quantitativo 
do aporte financeiro do programa em re-
lação ao universo das captações das redes. 
Feitas as contas, os recursos do PAE repre-
sentaram inicialmente um alto percentual 
nos recursos totais das redes; em algumas, 
era de 100%. Com o tempo, a dependência 
começou a ser reduzida. Mas, em muitos 
casos, ainda é frágil a perspectiva pós-PAE; 
em outros, essa perspectiva é mais tranqüila.

O que de fato sustenta

É bom lembrar que a sustentabilidade 
- política, financeira, institucional – aumen-
ta na medida em que as organizações vão 
transitando do apenas estar e fazer coisas 
juntas para um sentir-se juntas; na medida 
em que transitam de um certo pragmatis-
mo para uma identificação política. Essa é 
uma chave interessante que pode ajudar a 
abrir portas inclusive de financiamento.  



C o b r a  e n g o l i n d o  o  r a b o : 

durante os três anos de apoio do PAE, deixa, 
mais que conclusões, perguntas em aberto. 
Reflexo da própria história, que é pouco 
conclusiva. Mas será sempre o destino das 
perguntas encontrar respostas? Perguntas 
são convites à investigação, à busca, à aven-
tura. Perguntas são portas e janelas que se 
abrem, permitindo ampliação de horizon-
tes, paisagens emolduradas de diferentes 
formas, vento e chuva entrando, brisa fresca 
varrendo o ar pesado e reinventando o dia.

Não foi possível acumular tanta reflexão 
como se gostaria, nem aprofundar em to-
dos os temas tanto quanto seria desejável; 
mas é possível tirar alguns aprendizados so-
bre desenvolvimento institucional de rede.

Ficou clara a importância dos momentos 
e processos de formação, com destaque 

para os seminários temáticos do PAE; do 
trabalho com PMAS, entendido também 
como momento privilegiado de formação 
para as organizações, grupos e pessoas que 
compõem as redes; e a força da sistema-
tização das experiências como processo 
educativo e transformador. Mas também 
a fragilidade da comunicação intra e entre 
redes, como um grande risco à democra-
tização interna e até à sustentabilidade 
das próprias redes; o desconforto com 
o formato de ter uma entidade âncora e 
o desejo de se mover na direção de um 
espaço de poder mais compartilhado e 
descentralizado, sem todavia se chegar 
a um desenho único ou a uma receita. 

Fica também a certeza de que não há um 
“funcionamento ideal” de rede que pos-
sa servir como padrão e que, portanto, 
é muito difícil chegar a indicadores pre-
cisos, referendados em um conjunto de 
verificadores objetivos e concretos com 
aplicação universal. O trabalhoso qua-
dro de comportamento das redes, criado 
como instrumento de M&A, pode e deve 
ser muito melhorado, relativizando-se 
alguns dos verificadores, criando outros, e 
sobretudo considerando que, para dife-
rentes propostas de redes, há desenhos 
distintos e soluções únicas e criativas. 

Esta, talvez, seja a palavra-chave: redes são 
ou podem ser respostas criativas a desa-
fios comuns, e ainda são novas demais, 
livres demais, para caberem nas velhas 
estruturas organizacionais. Por serem 
ainda tão novas, tropeçam bastante, mas 
têm ousadia para tentar novas formas de 
andar coletivamente, autonomamente, 
livremente, pelo mundo. Ainda bem.

Um
     conto
               sem
                     fim

A história dessas dez redes e articulações,
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Ou seja, há redes sociais latentes que, 
em determinados casos, se materiali-
zam em redes criadas efetivamente. 
Nada disso é mágico, ou tudo é mági-
co, se considerarmos que a natureza e 
a vida são a magia maior; porque, na 
natureza, toda a vida está conectada a 
outras vidas num intrincado de redes.

No entanto, a organização em rede não 
é necessariamente a melhor forma para 
responder a todas as necessidades. Há 
circunstâncias em que sim, mas há circuns-
tâncias em que não. Não se pode pensar 
em rede como em uma “forma superior” de 
organização, sob o risco de forçar situações. 

Mas redes são oportunidades, convites a 
mudança de padrões, a viver na prática 
valores que têm a ver com as utopias, os 
desejos de um mundo melhor. Então, é 
sempre bom lembrar, como disse uma ani-
madora da CAMMPI, que a rede, para além 
de uma articulação política, tem de estar 
impregnada de humanidade e de solidarie-
dade. Ou não estaremos criando o novo.

R e f l e x o s ,  r e f l e x õ e s

Existem redes invisíveis que trazem insumos para as redes que constituímos deliberadamente. 
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1 Todos os projetos aprovados pelo PAE previam ações 

de sistematização, consideradas como produção de 

cartilhas ou outros documentos e publicações sobre 

o tema de interesse daquela rede ou articulação. Com 

a nova proposta, os projetos foram confrontados com 

a necessidade de adaptar a concepção original, o que 

foi objeto de negociação na oficina de julho de 2004. 

De fato, foi criada uma tensão, com questões con-

cretas como dificuldades para adequar orçamento e 

recursos humanos para a sistematização. Essa tensão 

perpassou todo o período de execução dos projetos.

2 Este e os próximos comentários estão no documento 

Lançando Sementes de Ação Estratégica”, de outubro 

de 2001.

  
3 Ver esse quadro no anexo 4.

4 Essa questão do “tipo” de rede volta a colocar o de-

bate da tipologia. Algumas características, tais como 

as citadas acima – território, foco da ação, forma de 

intervenção – são elementos para se construir tipo-

logias, tais como as ensaiadas pela equipe da CESE 

durante a execução do programa (ver capítulo Ante-

cedentes, subtítulo “metodologia e instrumentos”). 

Mas outras características poderiam ser consideradas, 

e foram, no esforço da equipe de assessoria da CESE, 

tais como: tipo de público, forma de sustentabilidade 

financeira, nível de institucionalização. A reflexão que 

as redes produziram durante o encontro, ao indicar os 

fatores que contribuem na construção de sua identida-

de, reforçou o exercício de tipologia feito pela equipe 

da CESE, ao considerar foco ou tema da ação e terri-

tório (o que a equipe havia chamado de abrangência 

geográfica).

5 Mais que uma rede, o SOS Zona Costeira identifica-se 

como uma articulação. A junção do FPPLC, do FDZCC 

e da Realce como parte do mesmo projeto aconteceu 

como resultado da negociação com o PAE/ CESE. Num 

primeiro momento eram dois projetos, um apresen-

tado pelo FDZCC, outro de consolidação da REALCE, 

uma rede de educação ambiental a ser formada nas 

comunidades costeiras onde já havia atuação das ou-

tras duas instâncias. Os projetos foram apresentados 

pelo FDZCC e Terramar, respectivamente, à CESE. Na 

negociação, os dois projetos foram fundidos e a pro-

posta transformou-se numa articulação entre as duas 

instâncias, acrescentando também o FPPLC.

6 A luta da AMNB é por “um novo marco civilizatório, no 

qual o legado do povo negro seja incorporado como 

patrimônio da humanidade, rompendo com estrutu-

ras de poder e dominação via racismo, sexismo, clas-

sismo e outras formas discriminatórias”.

7A RSA utiliza o conceito de soberania alimentar da Via 

Campesina: A soberania alimentar é o direito dos po-

vos de ter acesso aos alimentos em quantidade e qua-

lidade suficientes para uma vida digna.

8 Ver esses desenhos no anexo 3.

9 Um dos quadros de tipologia criados pela equipe da 

CESE foi o de “grau de institucionalização” – ver no 

anexo 5.

10 A articulação Pacari funcionou, durante o primeiro 

ano do PAE, vinculada à REDE de Tecnologias Alterna-

tivas, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Fun-

cionava com um dos projetos da REDE. No entanto, 

pela força de suas dinâmicas e necessidades próprias, 

no ano seguinte a Pacari já buscou sua formalização 

jurídica própria. Para isso, criou um modelo descentra-

lizado de rede, com organizações, grupos e pessoas 

vinculados à Articulação Pacari, cujo modelo de ges-

tão inclui uma diretoria, um conselho fiscal, monitores, 

encontros anuais de PMA e Assembléia Geral.

11 Ver, no anexo 3, desenhos criados pelas redes no Se-

minário sobre DI de Redes.

12 A dispersão geográfica é sempre um desafio. Em alguns ca-

sos, como no da AMNB, foi freqüentemente citada como uma 

dificuldade. As soluções que se encontram são variáveis: a Pa-

cari se movimenta a partir de grupos e redes locais/ regionais; a 

RCS trabalha a partir de territórios e, nestes, grupos de cinco famí-

lias. Há diversas estratégias, mas todos consideram fundamentais 

os momentos de encontros presenciais dos coletivos. Não apenas 

os desenhos e estruturas e funcionamento ajudam a vencer o de-

safio da distância; grande lance, mesmo, é a comunicação – outro 

enorme desafio!

13 Uma das tipologias utilizadas pelas redes do PAE ao se 

auto-agruparem. Redes como a RCS e a RSA, que traba-

lham com foco na produção de alimentos, são as consi-

deradas nesta situação – formadas principalmente por 

comunidades, grupos e pessoas.

14 Um aspecto citado na avaliação final do programa, pe-

las redes, como fator de êxito, foi uma “ética em rede”: 

fortalecimento político das instituições, valorizando as 

capacidades individuais, de grupos e da capacidade ins-

titucional, para que lugar de âncora possa ser múltiplo.

15 Na avaliação final do programa, algumas das cons-

tatações foram que o foco do PAE em redes ou articu-

lações reforçou a necessidade de democratização da 

gestão administrativa dos recursos; que possibilitou 

olhares convergentes e a busca de diálogo para regi-

ões. Outro aspecto considerado muito positivo foi o 

tratamento das redes como sujeitos coletivos e não 

somente uma junção de atores participantes de uma 

mesma articulação. O investimento do PAE na articula-

ção para intervenção qualificada em políticas públicas 

foi considerado um elemento de êxito.

16 Quem trabalha mais em área rural certamente terá 

menos acesso à Internet; muitas vezes, nenhum aces-

so. É o caso da Pacari, que pouco pode contar com a 

Internet para comunicação entre os grupos, comuni-

dades e pessoas.

17 Mais sobre a questão de autonomia política e susten-

tabilidade financeira pode ser encontrado na parte do 

documento relativa ao eixo de Políticas Públicas.

18 Ver tratamento do tema no texto sobre Políticas 

Públicas.

Notas
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A I N D A  S O B R E  O  C A M I N H O  S E G U I D O :  M A I S  U M

P O U C O  D O  G U I A  D E  V I A G E M

coisas, que a capacitação inicial em Políticas Públicas 
oferecida pelo PAE (consulta “Desenvolvimento e o Desa-
fio das Administrações Populares”) precisava de aprofun-
damento; o próximo encontro, previsto para o primeiro 
semestre de 2005, deveria tratar dessa questão a partir 
da ação das redes, da demanda real de suas vivências.

Para preparar esse encontro, os assessores produziram, com base 
nos relatórios semestrais, um documento por cada projeto, con-
densando e avaliando os resultados em políticas públicas alcan-
çados até aquele momento. O encontro, em abril de 2005, foi um 
momento privilegiado de debate sobre o conceito e as práticas 
dessas redes e articulações do PAE em relação às políticas públicas.

Depois disso, foram elaboradas as perguntas orientadoras da 
sistematização do Programa para este eixo temático. Cada as-
sessor respondeu às perguntas, com base no resumo anterior-
mente preparado e nos debates ocorridos durante o Encontro. 
As respostas a essas perguntas orientadoras foram levadas 
pelos assessores em suas visitas de monitoria aos projetos e 
debatidas com cada rede. Finalmente, no encontro de avalia-
ção de 2005, foram feitas as revisões e ajustes a essas respos-
tas, entre os assessores e os representantes de cada rede.

Por outro lado, a CESE, no esforço de sistematização do pro-
grama, promoveu um debate interno sobre os conceitos 
de Estado, Governo e Sociedade, e Políticas Públicas.
O conjunto desses materiais de debates e reflexões sobre a 
prática, elaborados, reelaborados e discutidos nessas instân-
cias – encontro temático sobre Políticas Públicas, visitas de 
monitoramento, relatórios semestrais dos projetos, debates 

Rio abaixo, rio acima,

numa canoa furada

Arriscando a minha vida

(cantiga dos canoeiros de Araçuaí, 

Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais)

Por uma coisinha de nada

Ô beira-mar, adeus dona,

Adeus riacho de areia

Na avaliação feita em outubro de 2004, foi identificado, entre outras

“

”
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internos da CESE, encontros de avaliação do PAE – são os insu-
mos básicos sobre os quais se elaborou esta parte do texto. 

Nesta narrativa polifônica, vamos encontrar pelo menos três 
grupos de vozes: a das redes, a da CESE e a de consultores con-
vidados ou autores pesquisados. Importante ressaltar que as 
vozes das redes não são, de forma alguma, homogêneas; nes-
se grupo, a riqueza é a polifonia. A voz da CESE surge dos de-
bates da (ou com) a equipe de assessoria; tampouco há uma 

S E  F A Z  C A M I N H O  A O  A N D A R :  D I Á L O G O S  S O B R E  

C O N C E I T O S  E  C O N C E P Ç Õ E S

P r e m i s s a s  d o  P A E

O Encontro “Intervenção de Redes em Políticas Públicas”, em abril 
2005, com o objetivo de ser um momento de intercâmbio, aprofun-
damento, construção de consensos e de trabalho coletivo rumo à 
sistematização em Políticas Públicas dos grupos, foi norteado por 
questões elaboradas pela equipe da CESE. Essas questões refletiam 
diretamente os indicadores e verificadores do programa, com o foco 
na ação objetiva de proposição, aprovação, criação ou alteração 
de políticas públicas; e questões sobre a “relação com setores de 
governo e da sociedade civil” e sobre as “estratégias utilizadas”:
      Houve algum tipo de intervenção da rede em políti-

cas públicas? Como a rede avalia a contribuição do conjun-
to das entidades participantes nessas intervenções?
     De quais espaços de formulação, execução e con-

trole das políticas públicas a rede participa? 
     Como a rede avalia a sua relação com os demais 

atores da sociedade civil e com as diversas instân-
cias do governo em cada um desses espaços?
     Como a rede avalia a consistência da sua intervenção em po-

líticas públicas, do ponto de vista ético, político e técnico?
     Quais foram os principais avanços e desafios na capacidade de 

intervenção da rede em políticas públicas desde o início do PAE?
     A rede contribuiu para alguma alteração em políti-

cas públicas – municipais, estaduais ou federais?
     Quais as principais estratégias utilizadas pela rede para inter-

vir em políticas públicas e como a rede avalia seus resultados?

Nessa proposta, muito vinculada à idéia de monitoria, há pouca 
ênfase em pontos centrais para o sucesso da “intervenção 
nas políticas públicas”, particularmente aqueles relacionados 
a DI, e mesmo questões candentes como “comunicação”2. 
Fica claro que não se pode tratar a questão dos resultados, 
efeitos e impactos de ação das redes sobre políticas públicas 
sem considerar suas dinâmicas internas. Por outro lado, nesse 
momento pouca ênfase também foi dada na identificação e 
análise sobre os efeitos e impactos da ação de intervenção nas 
PP, ou seja, sobre o fortalecimento dos setores populares na 
correlação de forças com o Estado e sobre as melhorias propi-
ciadas nas condições de vida da população beneficiária. Isso 
se deveu, em parte, ao próprio momento do ciclo dos projetos, 
já que é preciso mais tempo para avaliar efeitos e impactos. 

unicidade que poderia ser identificada como a voz institu-
cional, mas sim debates e aproximações a uma constru-
ção coletiva de reflexão sobre a prática. Os consultores e 
autores cumprem o papel de provocar o debate. Sempre 
que possível, essas vozes estarão identificadas na narrati-
va, embora, muitas vezes, a contribuição dos consultores 
convidados e da equipe de assessoria da CESE faça par-
te do corpo da narrativa sem muita precisão de autoria1; 
as vozes das redes são mais facilmente identificáveis. 
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No entanto, essas questões que estão no entorno das ações 
objetivas em políticas públicas e que muitas vezes as tornam 
possíveis, passaram a vir à tona com o progressivo envolvi-
mento das redes nos debates sobre sua prática. O encon-
tro foi também o momento particular de aprofundamento, 
quando as redes debateram e refletiram sobre suas práticas, 
atitudes e concepções em relação a políticas públicas. 

A estrutura do encontro previa uma apresentação de cada rede 
sobre sua prática, com base nas perguntas referidas acima; 
e uma exposição sobre políticas públicas de um especialis-
ta convidado. O contraponto ao debate feito pelo consultor 
motivou, esclareceu e, sobretudo, apresentou novas questões 
para repensar a prática das redes e suas concepções em po-
líticas públicas, e para construir novas estratégias de ação. 

Em um momento posterior, a equipe da CESE definiu melhor as 
perguntas orientadoras para o eixo temático das Políticas Públi-
cas (ver anexo 2). A intenção dessas perguntas era acrescentar 
um caráter mais qualitativo às informações registradas nos 
relatórios, a partir dos indicadores de monitoria. As perguntas 
expressam os principais focos de interesse da sistematização, 
neste eixo temático: autonomia, estratégias, intervenção em 
Políticas Públicas e ampliação dos espaços públicos. A insistên-
cia dos “porquês” reflete a necessidade da sistematização de 
buscar compreender porque foi assim e não de outro modo; in-
terrogar a prática, ao reconstruir o que foi vivido. As respostas a 
essas perguntas não apresentam uniformidade do ponto de vis-
ta da intensidade; algumas são muito sintéticas, trazendo pouca 
análise e apresentando ainda alguma confusão conceitual entre 
autonomia, estratégias e ações das redes em Políticas Públicas.

Essas perguntas (ver anexo 2), respondidas pelos asses-
sores (equipe da CESE) e debatidas com as respectivas 
redes, orientaram também a estrutura deste texto. 

Algumas questões voltaram à tona e foram aprofundadas no 
texto da sistematização do eixo DI de redes. E, certamente, o ter-
ceiro texto tratará da interface entre esses dois temas, podendo-se 
ter a pretensão de chegar a uma visão mais abrangente do que 
significou esta experiência do PAE, concretizada nos dez projetos 
apoiados, em relação à hipótese de que o trabalho em redes ou 
articulações potencializaria a intervenção em Políticas Públicas.

G o v e r n o ,  E s t a d o  e  S o c i e d a d e

O debate sobre a relação Estado e Sociedade está presente nos 
principais momentos de reflexão proporcionados pelo PAE e apre-
senta uma variedade de percepções sobre o papel desses atores, 
bem como sobre como deve se pautar a relação entre ambos na 
atualidade. A apresentação a seguir decorre, principalmente, de dois 
momentos fundamentais de reflexão do PAE: o Encontro “Interven-
ção de Redes em Políticas Públicas” , em abril de 2005, que contou 
com a participação de todas as Redes do Programa, e o Seminário 
Interno da equipe CESE, em Abril de 2006. A reflexão coletiva permitiu 
observar que, em muitas situações, o debate gira em torno de ques-
tões conceituais e teóricas, mas com profundas implicações práticas 
para a intervenção dos movimentos sociais nas políticas públicas.

Como pano de fundo para esta reflexão está o Governo Lula e 
toda a problemática no entorno de sua relação com os movimen-
tos sociais, em particular das organizações e Redes constituintes 
do PAE. No debate, a assertiva de Frei Betto “estamos no governo, 
mas não no poder”, alerta para a necessária distinção entre Go-
verno e Estado e para o desafio de como se relacionar com um 
governo de esquerda, incluindo as administrações populares. 

Essa distinção não é nova, mas é fundamental que seja atuali-
zada. Muitas vezes, pelo fato de ser uma alternativa construída 
por “nós”, por uma parcela da sociedade da qual fazemos par-
te, falta o entendimento de que outros setores da sociedade 



também jogaram importante papel na eleição deste governo. 
Aparentemente, este é um aspecto que não tem sido analisado 
de forma correta pelos movimentos sociais, criando um senti-
mento de frustração, que precisa ser mais bem trabalhado.

Na relação Governo e Estado, quando se fala Governo, geralmente 
está-se referindo apenas ao Poder Executivo, quando, na verdade, 
os gestores do Estado são três: o Executivo, o Legislativo e o Judi-
ciário, que têm poderes definidos na Constituição; e o Ministério 
Público. Neste raciocínio, a complexidade do que seja conquistar o 
poder vai além, e envolve ainda outras esferas de dominação como 
os meios de comunicação de massas, a “cultura” da administração 
e burocracia públicas, o fisiologismo político, o lobby empresarial 
etc. O entendimento predominante é que, com a eleição de Lula, 
ganhou-se o direito de governar o Executivo, mas não o Legislati-
vo, o Judiciário e outros espaços estratégicos de ação política. Há, 
entretanto, manifestações que enaltecem o papel estratégico do 
Executivo, mesmo considerando seu poder relativo, e, em parti-
cular, o poder do Presidente da República, que ainda representa 
uma fonte de autoridade importante para a tomada de decisões.

Na teoria do Estado, é o próprio processo de complexificação da 
sociedade que dá origem ao Estado, que é seu reflexo. Há, ainda, o su-
posto da autonomia entre Estado e sociedade, sendo o Estado criação 
da sociedade, porém acima e independente dessa. Isto significa uma 
diversidade imensa de formas de organização do Estado e, também, 
que não existem dois Estados iguais no mundo, como não existe o 
mesmo Estado em épocas diferentes. Ele é mutante com a própria 
sociedade. Entretanto, em sua constituição, o Estado acaba expres-
sando os interesses daqueles setores que conseguem se mobilizar 
mais, bem distante da hipótese de um governo assumido pelo povo.

Na tradição política brasileira, a manifestação do Estado possui 
particularidades que remontam aos primórdios da dominação por-
tuguesa e à vigência de um poder autoritário e centralizador, com 
ampla influência sobre o âmbito privado. Para alguns estudiosos, 

há a necessidade de um Estado forte e autoritário para quebrar o 
poder das oligarquias, que impedem a constituição de um Estado 
verdadeiramente republicano no Brasil; para outros, a hipertrofia 
do Estado é a principal causa do “atraso” brasileiro que, no contexto 
atual de uma sociedade modernizada, expressa o “ranço ibérico” da 
formação política brasileira. Já no campo da esquerda, observa-se a 
presença de uma forte visão anti-estatal, que é caudatária da crítica 
de Marx ao Estado como “instrumento de opressão de classe”, em 
reação à então hegemônica noção de Estado como ente “neutro”.

São inquietações muito antigas a respeito do papel do Estado, mas 
que são chave para discutir o Estado contemporâneo e suas trans-
formações recentes. Nos anos 90, vai-se delineando, no Brasil, uma 
mudança de papel do Estado, que pode ser caracterizado pela transi-
ção de um Estado “burocrático” para um Estado “gerencial”. Dá-se a 
proliferação de organizações sociais e a chamada “terceirização” das 
políticas públicas. Isso tudo, num contexto de ampliação das relações 
Estado e sociedade e de maior participação dessa na construção de 
políticas públicas. Uma conseqüência visível desse processo é o res-
sentimento, por parte de uma parcela significativa dos movimentos 
sociais, da ausência da discussão sobre o socialismo e sobre alter-
nativas de modelo de sociedade, mesmo no âmbito do movimento 
popular, ficando-se preso ao debate em torno do modelo vigente.

Há a constatação da crise do modelo de Estado executor, fren-
te ao vigor da hegemonia neoliberal, que preconiza um Estado 
“mínimo”. A associação entre a crise do Estado executor com a 
“Morte do Pai” abre uma série de questões para reflexão: estamos 
órfãos de uma instituição que está sendo deposta de suas funções 
– quais seriam essas funções? Sejam quais forem, como essas fun-
ções serão providas e por quem? Existiria política para além do 
Estado? Ou seja, se o Pai nos falta, ainda assim estaremos politica-
mente vivos? Em sua ausência, estaremos melhores ou piores?

As intervenções dos grupos mostram visões complementares entre 
a afirmação da idéia de Estado forte e promotor de direitos, por 



um lado, e, por outro, a crítica ao Estado “mínimo”, enxuto, que se 
desresponsabiliza da execução de certas políticas, mantendo-se 
quase restrito a suas atribuições exclusivas. Observa-se, nessas inter-
venções, um leque de posicionamentos: há resistências a formular 
parcerias com governos, especialmente por parte de setores mar-
ginalizados que sofrem violência direta do Estado, embora cedam 
em algumas situações em nome de uma conquista imediata; há 
setores dos movimentos sociais que não querem se envolver com 
mudanças de estrutura do Estado capitalista, pois a linguagem é de 
revolução, de mudança política aqui e agora; e há, ainda, aqueles 
que acham que dá para tensionar com os interesses hegemôni-
cos e afirmam a necessidade de dialogar com a atual realidade do 
Estado e seus mecanismos de democracia, como meio de promo-
ver os interesses dos setores populares nas políticas de Estado. 

Outras importantes reflexões resultantes do debate so-
bre a relação Governo, Estado e Sociedade, são:

     A lógica da “terceirização” das políticas públicas representa um 
importante campo de discussão, tanto na academia, quanto na 
vida prática das organizações sociais. Uma polarização fundamental 
nesse sentido consiste na questão: a “terceirização” via organizações 
da sociedade civil enfraquece a pressão e o controle social sobre o 
Governo? Ou, ao contrário, a proliferação de organizações sociais 
seria uma forma da sociedade assumir mais o próprio Estado?

     O debate sobre o Estado afirma, por um lado, o exclusivismo 
desse na implementação das políticas públicas, vistas na pers-
pectiva do acesso a direitos e da universalidade. Por outro lado, a 
experiência de redes tem desafiado esse exclusivismo, reforçando 
a idéia de políticas públicas sem participação do Estado. O debate 
sobre concepção de políticas públicas, abaixo, problematiza mais 
esta questão e suas implicações para os movimentos sociais.

     Os sentidos dos termos “desresponsabilização” e “terceirização” 
também são objeto de problematização. A lógica de “terceirização” 

do Estado não significa, necessariamente, sua total desresponsabili-
zação. Significa que o Estado repassa recursos para que as políticas 
sejam executadas e ele próprio está esvaziado e com reduzida capa-
cidade de execução. Em muitas áreas sociais isso já é uma realidade. 
As ações do SUS, por exemplo, são, em grande parte, executadas 
pelas redes privadas. O mesmo ocorre com a educação: no ensino 
superior, a rede privada já é praticamente o dobro da rede pública 
e há recursos públicos que estão indo para as universidades priva-
das. Portanto, não se trata de desresponsabilização do Estado, mas, 
na melhor das hipóteses, de transferência de responsabilidade.

     Como contraponto ao contexto de ampliação da democra-
cia e da participação nas políticas públicas, observa-se, no Bra-
sil, um déficit da noção de República, que está ligado à idéia de 
gestão do “bem comum”, de responsabilização das instituições 
e atores sociais e de regulação dos “apetites” individuais. A ques-
tão posta é como conciliar democracia com a idéia de “bem 
comum”, considerando a existência de uma noção que ultra-
passe os limites dos interesses dos indivíduos enquanto tais.

     É fundamental atentar para o funcionamento das instituições 
políticas, para as contradições nos aparelhos governamentais, seus 
conflitos e alianças internas e para o processo através do qual as 
decisões políticas são gestadas. O governo é o que sai das urnas, mas 
ele está submetido à administração pública, e à chamada “burocracia 
de linha”, que é responsável pela operacionalização das políticas e 
que pode, nesse processo, tornar-se um formulador ou obstaculiza-
dor das mudanças políticas desenvolvidas no âmbito do governo. 

     O estudo comparativo com outras formas de organização do 
poder pode oferecer importantes lições, seja com sociedades sem Es-
tado, seja com sociedades que construíram Estado de forma diferente 
da nossa. Há formas de organização social onde o poder político está 
relacionado com o prestígio que, por sua vez, está relacionado a ser 
dadivoso, contrário à acumulação; e tanto mais prestígio você tem, 
quanto mais dadivoso você deve ser. Se o líder tomar uma decisão 



sem ouvir a comunidade, fica abandonado, não é mais chefe. En-
tretanto, nas sociedades sem Estado também existem mecanismos 
de controle e manutenção do poder, que reproduzem as desigual-
dades de cada uma delas. A desigualdade de gênero em diversas 
sociedades é emblemática, nesse aspecto. Portanto, não é o caso de 
desconstruir o Estado, mas de aperfeiçoá-lo, de aprender com outras 
sociedades e com outras experiências de construção do Estado.

C o n c e p ç õ e s  d e  P o l í t i c a s  P ú b l i c a s

O ponto de partida do debate sobre concepções de políticas públicas 
buscou garantir a diversidade de opiniões existentes, que deriva, em 
grande medida, das diferentes percepções sobre o papel e a relação 
entre Estado e Sociedade. Há o entendimento de que os conceitos 
são frutos de disputa política e que devem ser problematizados, já 
que tendem a expressar a visão daqueles grupos hegemônicos que 
estão vitoriosos. Portanto, apesar das muitas diferenças, mas também, 
das muitas concordâncias entre as opiniões, a preocupação predomi-
nante no debate é menos no sentido de estabelecer definições e mais 
“provocativa”, voltada para a consideração de princípios norteadores.

Há um amplo consenso em torno da idéia de que as políticas pú-
blicas existem para resolver problemas, sendo, em muitos casos, 
respostas a demandas da população. Podem, também, ter o objeti-
vo de induzir o desenvolvimento ou de regular conflitos dentro da 
própria sociedade. Algumas abordagens apontam, ainda, a distinção 
entre políticas públicas e políticas governamentais, pois nem sem-
pre políticas governamentais são públicas, embora sejam estatais. 
Para serem públicas é preciso considerar a quem se destinam seus 
resultados e se o seu processo de elaboração é submetido ao debate 
público de tal forma que todos possam ter acesso às informações.

Em termos de modalidades, há políticas públicas universais, 
segmentadas ou fragmentadas. As universais são para todos; 
as segmentadas, para determinados grupos da população; e as 
fragmentadas, para setores específicos dentro de um grupo da 

população. Há, ainda, as políticas distributivas, que costumam 
ser instrumentos de clientelismo; as redistributivas, que geram 
grandes conflitos por afetarem o status gerado pela desigual-
dade; e as regulatórias, que regulam determinados conflitos.

A provocação inicial do debate surge com a seguinte questão: 
a política pública pode ser desenvolvida sem participação do 
governo? Em princípio, admite-se a existência de três níveis de 
políticas públicas: aquelas que são desenvolvidas pelo governo, 
sem a participação da sociedade civil; aquelas em que socieda-
de e governo estão envolvidos; e aquelas em que a sociedade 
desenvolve políticas públicas sem participação de governo. 

Mas, independentemente de onde parta a iniciativa da política 
pública, há o consenso de que são fundamentais a participação e o 
controle social 3, combinando mobilização e pressão política. Mas 
isso só não basta. A  experiência das redes mostra que, no tratamento 
da questão, o problema que é objeto de políticas públicas deve ser 
elevado a um determinado patamar político de análise, incluindo a 
dos demais interesses em jogo, e deve ser assumido por um sujei-
to coletivo com capacidade de ampla mobilização social e intensa 
pressão política. No caso das redes integrantes do PAE, a percepção 
dominante é a de que, embora todas as entidades tenham as po-
líticas públicas como um ponto de discussão e de atuação, há um 
acúmulo relativamente pequeno em termos de reflexão teórica sobre 
o que é política pública e de que política pública se está falando. 

Uma polêmica fundamental levantada pela provocação ini-
cial (a política pública pode ser desenvolvida sem participação 
do governo?) refere-se à primazia, e mesmo ao exclusivismo 
do Estado na formulação de políticas públicas, que é contrá-
ria à idéia de políticas públicas exercidas por iniciativa da so-
ciedade civil, sem, necessariamente, a participação estatal.

Em relação a essa polêmica, de um lado, prevalece o entendi-
mento de que quando se fala de políticas públicas, geralmente 
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se está reportando a processos que garantam o acesso a direi-
tos e que consideram os princípios da universalidade, interse-
torialidade e indivisibilidade dos direitos. O conceito de política 
pública construído nas últimas décadas traz embutido o sentido 
da universalidade e essa construção é contrária à possibilidade 
de organizações da sociedade civil fazerem políticas públicas. 

Uma preocupação básica nesse entendimento é a de que a sociedade 
civil não deve substituir a ação do Estado. O papel dos movimentos 
sociais e da sociedade civil é propor e cobrar políticas públicas, sendo 
questionável seu envolvimento na execução das mesmas, pois isso 
os desviaria do papel de promover a crítica e o controle social. Além 
disso, corre-se o risco de “ir a reboque” do governo, que passa a 
controlar a sociedade civil pela implementação das políticas públicas.

O contraponto a este entendimento vem, muitas vezes, da própria 
prática das redes no atual contexto das políticas públicas no Brasil. 
A legislação social produzida na década de 90 – como o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), a Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOA), o Serviço Único de Saúde (SUS), os Conselhos, o Esta-
tuto do Idoso, o Estatuto da Cidade, entre outros – criou uma série 
de instrumentos de participação que colocam uma questão para a 
sociedade civil: o espaço esta aí, mas o que queremos? O ECA, por 
exemplo, é fruto das lutas de muitas organizações da sociedade; 
então, qual o problema de executar aquilo que a própria socie-
dade constrói? Até porque, a lógica de que o Estado deve ser o 
executor de tudo e que tem que se aparelhar para fazer tudo, per-
tence a um modelo de Estado que está absolutamente em crise. 

Introduz-se, portanto, nos anos 90, uma mudança importante 
sobre o lugar de formulação das políticas públicas, as quais dei-
xam de ser atribuição quase exclusiva dos partidos políticos e das 
instâncias de poder do Estado e passam a contar com espaços 
públicos assegurados em lei (conselhos, conferências etc) para 
sua formulação, o que representa uma conquista da sociedade. 
Não se trata, bem entendido, de inexistência de políticas, mas 

da capacidade dos movimentos sociais construírem estratégias 
adequadas que garantam os avanços assegurados em lei.

Um fundamento deste entendimento consiste na distinção entre 
espaço público e espaço governamental ou estatal. Um Conselho, 
por exemplo, é um órgão criado por lei, vinculado a um ministério 
ou a uma secretaria de Estado e, sendo paritário, tem uma parte 
que está representando a sociedade, e outra, o Estado. E há espaços 
públicos criados só pelo governo e outros só pela sociedade. Se há 
espaços públicos que não contam com a participação do governo, 
por que também não considerar que existam políticas públicas 
que não são de governo? Quando uma associação de moradores 
realiza uma assembléia e define prioridades, ela está formulando 
política pública para a comunidade, mas também para fora desta.

Quando se afirma a existência de políticas públicas por iniciativa 
da sociedade civil, não significa substituição das políticas públicas 
governamentais, na perspectiva da universalização, mas o fato 
de que política pública não é exclusividade governamental.

Algumas das redes do PAE têm sua prática fortemente marcada 
pela idéia de auto-regulação ou auto-governo, como por exemplo, a 
proposta da RCS de auto-gestão das Reservas Extrativistas do Cer-
rado, com base no “notório saber” das populações tradicionais que 
ocupam esses espaços; ou a auto-regulação das farmácias populares, 
uma prática e uma bandeira de luta da Articulação Pacari. A percep-
ção, nesses casos, é de que “tem coisas que o Estado só tem que 
olhar de longe, sem interferir”. Na opinião da RCS, a prática das redes 
vem desafiando o Estado a repensar seu papel, o que ele destina à 
sociedade civil, definido no Código Civil que diz como a socieda-
de pode se organizar. A sociedade, no entanto, vai mais longe...

Evidentemente, existem vários limites para a implementação de 
políticas pela sociedade civil, seja em relação a recursos, à logística 
e coordenação, ao alcance, à legalidade, entre outros fatores. Ou 
seja, de modo geral, a sociedade civil consegue formular políticas 



inovadoras, mas sempre carece de condições para sua multiplica-
ção, devendo brigar para que as políticas públicas governamen-
tais sejam aquelas que se gostaria que fossem universalizadas. 

Por fim, há questões que desafiam a todos quando se trata de 
políticas públicas e que foram objeto de reflexão neste debate:

     Uma questão importante refere-se à cooptação de iniciativas da 
sociedade civil pelo Estado, em geral com distorções que afetam 
substancialmente a qualidade da prática originada. Essa questão está 
mais bem apresentada no ponto referente à autonomia política.

     A percepção de políticas públicas como um terreno em dispu-
ta coloca novos desafios para a ação dos movimentos sociais em 
suas relações com os demais atores em jogo. Muitas vezes acre-
dita-se que se conhece bem o problema e que existe uma única 
alternativa de solução, que é a nossa e que é a melhor. Com isso, 
deixa-se de perceber que existem outros atores envolvidos que 
também têm interesse em mudanças naquele problema, assim 
como outros que não querem mudar porque perdem; ou seja, 
quem são os aliados e os adversários na questão? Portanto, não 
basta ter uma visão de futuro e, a partir dela, construir a política 
pública, sem trabalhar o problema e a realidade em seu entorno. 

      Na intervenção em políticas públicas é importante identificar 
quais são os aspectos “conjunturais” e quais os “estruturais” das rei-
vindicações, pois cada aspecto corresponde a diferentes tipos e tem-
pos de solução. Os movimentos sociais, sobretudo, se mobilizam mais 
facilmente em torno das questões imediatas, pois têm necessidade 
de respostas para os seus problemas. Isso pode representar uma difi-
culdade, por exemplo, no processo de participação nos orçamentos 
públicos, onde se trabalha este ano para ser executado no próximo. 
Ao mesmo tempo, observa-se a tendência do movimento popular 
assumir demasiadas reivindicações estruturais, que demandam 
soluções estruturais e precisam de mais tempo para ser resolvidas. Na 
verdade, este é um antigo dilema que os movimentos sociais e, agora, 

as redes vivem: administrar políticas enquanto demandas imediatas, 
mas sem perder o foco de seu projeto político de ator coletivo.

     Observa-se, também, uma mudança de comportamento da socie-
dade com relação à execução de políticas públicas, diante da prolife-
ração de organizações públicas, não-estatais, regidas por lei federal, 
em geral Fundações, que passam a disputar as “terceirizações” na saú-
de, na educação, no transporte, na segurança etc. Trata-se de um ente 
novo, e cuja constitucionalidade ainda é questionada pelo Ministério 
Publico, uma vez que a União não pode transferir patrimônio para a 
sociedade. Para o movimento popular, essa mudança apresenta o de-
safio da ampliação do controle social, que passa a ir além do controle 
sobre as políticas de governo e inclui um emaranhado de iniciativas 
de execução de políticas públicas que, aparentemente, não são con-
troladas por ninguém. O caso da Petrobrás é ilustrativo, na medida 
em que assume a condição de grande promotora de projetos sociais, 
culturais e ambientais, com inúmeras organizações sociais disputan-
do esses recursos. Com isso, novas preocupações começam a perme-
ar a sociedade civil como executora de políticas públicas, a exemplo 
do controle social: Que mecanismos a sociedade teria para realizar o 
controle desses recursos em relação a possível uso impróprio, corrup-
ção, entre outros desvios? Qual seria o papel das redes na realização 
desse autocontrole? É uma situação nova que traz constrangimentos 
também para o campo da esquerda, chegando, em muitos casos, 
a suscitar um certo mal-estar característico do jogo “fisiológico”.

      Outro dilema refere-se à noção de direitos universais vis-à-vis 
os direitos específicos, que parte do debate sobre fragmentação ou 
focalização versus universalização das políticas públicas. O exem-
plo da criação da Secretaria Especial para Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial é bem ilustrativo deste debate. Para o movimento 
negro, o desejável seria que o Estado tivesse um discurso anti-racista, 
sem a necessidade de uma secretaria especial. Entretanto, não se 
pode esquecer que a secretaria é uma conquista do próprio movi-
mento negro, ou pelo menos, de setores desse; e mesmo que haja 
descontentamento de outros setores do movimento negro e popular, 



“é muito bom saber que até o Estado teve que assumir uma demanda 
de justiça, em algum nível... pois tem uma realização ali, tem um dese-
jo realizado” (AMNB – Articulação de Mulheres Negras). O que mostra 
que “o Estado já admite que racismo é estrutural” (AMNB). A compre-
ensão dominante é no sentido de que o pressuposto da perspectiva 
universalizante dos direitos não deve empobrecer outras iniciativas, a 
exemplo da política de ações afirmativas, que é uma noção fragmen-
tada, mas bem distinta do mecanismo de focalização compensatória.

     Uma conquista que está no horizonte do movimento popu-
lar refere-se a uma proposta de emenda à Constituição para que 
o orçamento público tenha a participação efetiva da sociedade, 
através de suas entidades e cidadãos, já que, até aqui, a participa-
ção da sociedade no orçamento público é apenas “autorizativa”. 
Com essa emenda aprovada, poderá haver um orçamento público 
que seja de fato “público”, pois a sociedade passaria a ter delibe-
ração obrigatória nas definições sobre o uso do dinheiro público. 
Esta é uma disputa que pode fazer vingar determinadas políticas 
públicas, que passariam a ter orçamento para sua realização.

     O reconhecimento público é fundamental para as políticas pú-
blicas não governamentais. Ocorre, em muitas situações, a noção do 
direito enquanto uma prática social, sem que seja percebido como 
política pública. Na Articulação Pacari, por exemplo, as mulheres 
parteiras e raizeiras há muito tempo realizam um serviço público 
na comunidade, que é importante para a qualidade de vida da 
população local, em um contexto de ausência ou insuficiência das 

políticas de saúde; mas esse serviço não é reconhecido pelas mu-
lheres ou pela comunidade como política pública. Para este público, 
esse trabalho é parte de manifestações que existem, não necessa-
riamente pela ausência de Estado, mas como expressão cultural. 

     Deve-se atentar para o fato de que os movimentos sociais e redes 
se envolvem em uma dinâmica intensa de atividades, com agen-
das para lá de carregadas, muitas vezes caindo em armadilhas e se 
perdendo em demandas que não são próprias deles. Existe muita 
coisa importante acontecendo – PPA (Plano Plurianual do Governo 
Federal), Plano Diretor, Conferências, Lei Orgânica do Município, 
entre outras –, onde nada é descartável, e cuja intervenção requer 
uma certa especialização e acúmulo político para contribuir de 
fato. Isso tudo somado, dá a sensação de que não houve, pelo lado 
dos movimentos sociais, uma ampliação proporcional às deman-
das de participação existentes e que esse excesso de agendas 
importantes está levando à perda da preocupação com o todo. 

     Finalmente, com relação à existência de políticas públicas sem 
a participação de governo, afirma-se, por um lado, que a difusão 
de ações públicas de organizações sociais nas franjas da socie-
dade trata-se de um engodo compensatório e que só é possível 
pelo fato de não representar ameaça ao núcleo principal da eco-
nomia e aos interesses hegemônicos; por outro lado, inúmeras 
experiências levantam a interrogação: até que ponto esta difusão 
não estaria criando uma revolução silenciosa, de forma pulve-
rizada na sociedade civil e, conseqüentemente, no Estado?

R e m a n d o  a  c a n o a  p e l o s  “ f u r o s ” :  P a r t i c i p a ç ã o   

C i d a d ã  e  I n f l u ê n c i a  n a s  P o l í t i c a s  P ú b l i c a s

A u t o n o m i a  P o l í t i c a

A questão básica que a sistematização buscava responder, neste item, era 
se a ação em rede contribuiu para maior autonomia da sociedade civil na 

relação com o Estado, considerando a definição de papéis entre sociedade 
civil e Estado e a qualidade da relação com o governo; e como isso se deu. 



Relação com administrações populares e partidos políticos

O debate refletiu sobre a relação dos movimentos sociais com 
dois atores fundamentais: os partidos políticos e as administra-
ções populares. A relação com os partidos políticos é, geralmente, 
pouco refletida entre os movimentos sociais. Na vida política, todo 
partido tem como objetivo ser governo, mas é um instrumento da 
sociedade. Ou seja, ele nasce na sociedade, acumula forças na so-
ciedade e é a sociedade que o coloca no poder. E quando o parti-
do está no governo, não sabe se é Estado ou se é sociedade. Parte 
significativa do partido ocupa cargos e poder e outra parte conti-
nua na sociedade, ficando difícil trabalhar esta relação. E, no perí-
odo analisado por esta sistematização4 , mesmo aqueles partidos 
que se dizem vinculados aos movimentos sociais, que se dizem 
comprometidos, política e organicamente, com esses movimen-
tos, estão, na verdade, desprezando as organizações da sociedade 
civil e voltados para a agenda institucional e as próximas eleições.

Com as administrações populares, consideradas administrações 
de esquerda, um grande desafio parece ser o de não ser pauta-
do pelo governo. O convite a lideranças populares e membros 
de ONGs para assumirem cargos na administração é um fator 
que contribui para isso, na medida em que são pessoas que 
conhecem muito bem o movimento popular e estabelecem 
uma agenda muito próxima a esse. Dessa aproximação, decor-
re um outro dilema: de como manter uma relação de autono-
mia, sem perder a capacidade de enfrentamento político.

A questão do envolvimento de lideranças populares e membros 
de ONGs em administrações populares perpassa as experiên-
cias de quase todas as redes e apresenta contribuições ambí-
guas para o movimento popular, levantando a necessidade de 
promover uma avaliação mais ampla sobre a participação de 
lideranças populares nos governos democráticos. É importante 
identificar o retorno obtido com essa participação e pensar em 
estratégias para otimizar os benefícios para o movimento social, 

cabendo perguntar se não seria necessário profissionalizar algu-
mas lideranças para que elas não precisem ir para o governo.

É muito comum a percepção de que, com uma administração 
popular, automaticamente as bandeiras dos movimentos vão se 
realizar em políticas públicas, o que pode levar à desmobilização 
das lutas populares. Para a CAMMPI, o fato de se contar num dado 
momento com uma pessoa do movimento popular à frente da 
Secretaria de Educação de Salvador não significa que o movimen-
to popular vá cruzar os braços e esperar que suas demandas sejam 
realizadas. “Antes, com o ACM (Antônio Carlos Magalhães) no 
poder, os movimentos sociais estavam protestando nas ruas e não 
se tinha acesso a ele; e hoje o movimento popular tem mais acesso 
ao governo Lula, tem mais acesso ao poder municipal, e não se 
vê a mesma disposição dos movimentos sociais em ir para as ruas 
protestar”. Por isso, é importante o movimento popular preservar 
o seu papel e projeto político e “a formação política tem que ser 
o estímulo do movimento, porque se ela não existir, o movimen-
to acaba, ele vira só Estado, todo mundo brigando por poder”, 
levando, muitas vezes, ao esvaziamento das lutas populares.

Na experiência do NUHAB, em Fortaleza, a própria conquista 
do governo é vista como fruto das lutas do movimento popu-
lar para que houvesse um governo com maior abertura para 
seus interesses e demandas. Nesse sentido, há maior facilidade 
para marcar audiências e organizar visitas a bairros com repre-
sentantes do governo municipal, em grande parte devido à 
influência de pessoas do movimento popular que hoje estão 
na Prefeitura. Mas por outro lado, se reconhece que a rede re-
duziu, pelo menos por um período, o seu poder de pressão 
sobre o governo municipal. Não há uma visão comum, entre os 
membros da rede, sobre essa relação; muitas expectativas po-
sitivas da rede com a nova administração municipal não foram 
atendidas. O que se pode dizer é que é um terreno de delicado 
equilíbrio e em constante mutação, por isto é importante atua-
lizar permanentemente a reflexão entre a parte do movimento 
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que passou a ser governo e a que continua movimento, que 
tem a obrigação de manter a luta e cobrar das administrações.

A atuação do NUHAB em políticas públicas tem conferido um amplo 
reconhecimento à rede na questão do direito à cidade. Na prática, a 
rede tem conseguido combinar ações em parcerias, como é o caso da 
formulação de uma política preventiva em relação às áreas de risco 
(Operação Fortaleza Bela), sendo “a principal responsável pelo impe-
dimento da aprovação do Plano Diretor de Fortaleza em 2004; e em 
2005, foi a rede que monitorou e cobrou uma política de participação 
popular na elaboração do Plano”. Para tanto, “o NUHAB acompanhou 
intensamente a tramitação do Plano Diretor na Câmara Municipal, en-
trou com uma ação civil pública em parceria com o Ministério Público 
Federal e proporcionou várias audiências públicas. A mobilização 
realizada pelo NUHAB por uma efetiva participação social no Plano 
Diretor inspirou o lançamento da Campanha Nacional de Mobilização 
por Planos Diretores Participativos, pelo Ministério das Cidades”.

Em outros casos, como na RSA (Soberania Alimentar), o apoio 
de administrações municipais ao trabalho da rede e a inci-
dência de certos programas públicos (a exemplo da CONAB), 
foram fatores decisivos para “mobilizar famílias agricultoras 
e urbanas, bem como creches públicas” a se organizarem na 
rede. Entretanto, ao invés de fortalecer, esta situação fragili-
zou a rede, pois dificultou o desenvolvimento de processos 
autônomos de acesso ao mercado que de fato democra-
tizassem o acesso ao alimento como direito humano.

A atuação da RSA em políticas públicas baseia-se “em dois 
eixos de ação: mercados locais solidários e mercados institu-
cionais. No primeiro, estão inscritas as políticas públicas ditas 
autônomas, como: feiras, sacolões, cooperativas. Na segun-
da, estão as políticas públicas governamentais como: CONAB, 
compra estadual e compras municipais”. A ação da rede tem 
promovido a “articulação entre agricultores e consumidores 
urbanos sem que o poder público interferisse no processo”.

Sustentação econômica

Outro aspecto discutido no Encontro sobre Políticas Públicas foi 
a relação entre autonomia política e sustentação financeira.

No debate, foi feita uma oportuna distinção entre as redes de 
natureza produtiva e aquelas voltadas para a valorização de bens 
simbólicos5 , e como isso rebate diferentemente nas discussões 
sobre sustentação. Essa distinção agregou mais qualidade ao 
esforço feito pela equipe da CESE de criar tipologias como ferra-
menta de análise do comportamento das redes. Mesmo assim, 
não é um divisor de águas fácil – serviço também é um produ-
to de mercado… A Rede de Comercialização Solidária (RCS), a 
Rede de Soberania Alimentar (RSA) e a Articulação Pacari traba-
lham com produção (de produtos agroextrativistas do cerrado, 
de alimentos e de plantas medicinais e remédios fitoterápicos, 
respectivamente), mas também trabalham com a “valorização 
de bens simbólicos”, sendo essa segunda função talvez mais 
preponderante que a primeira. Outras, como o NUHAB (Cidade 
de Tod@s – Fortaleza), a CAMMPI, o Trama (Direito à Cidade), o 
SOS Zona Costeira (Ceará) e o PIPA (Inclusão pela Arte), produ-
zem conhecimento e têm especializações em seus quadros e em 
suas atividades; isso poderia se configurar como um serviço… 

O debate sobre sustentação financeira tomou como base o 
quadro-síntese sobre o grau de desenvolvimento das redes (ins-
trumento de monitoria incorporado ao relatório semestral), no 
qual um dos itens trata especificamente dessa questão. O quadro 
distingue e indaga, ainda, as diferentes formas de sustentação 
financeira, como as capacidades de captar e de gerar recursos. Foi 
consensual a constatação de que tem sido mais fácil captar, junto 
a terceiros, do que gerar, enquanto fonte própria de recursos. 
A questão da geração de recursos ficou como o grande dilema 
das redes beneficiadas pelo PAE, a exemplo de “cobrar taxas de 
quem já não tem”, remetendo a uma discussão estrutural rela-
cionada com o complicador da falta de distribuição de renda.
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Uma questão que surgiu no debate foi: será que pre-
cisamos de produtos, só produtos de venda, para so-
breviver, enquanto existe um Estado que tem recursos 
para que algo seja feito para a própria sociedade? 

O risco da cooptação

Esta pergunta deixa transparecer um permanente “fantasma” 
rondando as iniciativas dos movimentos sociais em suas rela-
ções com os governos e as políticas públicas: o risco da coop-
tação. A experiência das redes aponta que, em geral, quando o 
governo incorpora uma demanda, impõe, por outro lado, uma 
regra, que é a de se colocar como proponente e de fixar sua for-
ma de fazer. É muito comum observar a cooptação de propos-
tas que são desenvolvidas pela sociedade civil como projetos 
demonstrativos e que, depois de experimentadas e constatada 
sua qualidade, são passadas para o Estado aplicá-las e multipli-
cá-las. O risco, nesse processo, é que, em geral, as políticas são 
apropriadas, passam a ter o “carimbo” do Estado, mas sem levar 
em conta os elementos metodológicos da proposta original. 
Ou seja, predomina o “jeito” de fazer do Estado, o que pode 
levar a profundas distorções na implementação da política. 

“A AMNB (Articulação de Mulheres Negras) fica o tempo todo 
frente a frente com este dilema. Não temos cargo nenhum 
no governo, mas isso não resolve. Tivemos oportunidade 
de ocupar vários espaços de interface com o governo, es-
paços que reconhecemos porque foram construídos pela 
sociedade (controle social, conselhos etc.). Mas, qual o ní-
vel de cooptação que isso traz para nós? Ou ainda, o que 
estamos cedendo quando estamos nesses conselhos? Não 
temos resposta, nem solução, mas acreditamos que é pre-
ciso trazer essa discussão e aprofundá-la cada vez mais”.
As experiências variam com o tempo e as circunstâncias, e, portanto, 
não se pode afirmar verdades imutáveis nessa relação das redes de 
movimentos sociais com instâncias de governo. Mas o debate confir-

ma a necessidade de discutir mais a questão da cooptação e 
seu sentido para o movimento popular. “Cooptação não deve 
ser entendido na visão estreita de ‘conseguir um emprego 
no governo’, mas é, sobretudo, como o fato das bandeiras 
dos movimentos sociais serem transformadas em políticas 
públicas e fazermos a leitura de que elas ainda são ‘nossas’”. 
Portanto, é importante que os governos assimilem a pau-
ta do movimento popular, desde que isso não signifique a 
substituição de papéis, nem a acomodação dos movimentos.

Para a rede CAMMPI, a questão da autonomia traz à baila os 
desafios de ser protagonista, “a percepção mais consciente 
de quanto se é e se quer ser cada vez mais sujeito nos pro-
cessos em conflito”. Em resposta à posição de um pequeno 
grupo dentro da rede para o qual a autonomia é vista de forma 
confusa, restrita, possível apenas “com seu igual”, coube o 
questionamento feito pelo grupo majoritário: “de que vale 
uma instituição autônoma, que faz esta defesa, mas não tem 
incidência política?”. A discussão colocava no mesmo patamar 
não somente a qualidade das relações da rede com o poder 
público, mas com as parcerias com o mundo da academia e dos 
negócios, o que para alguns significava “ficar subjugado”. Para 
os demais, dependia da qualidade da parceria e da finalidade 
das partes envolvidas. A questão mais polêmica é até onde 
abrir estas diferentes parcerias no espaço público da CAMMPI.

A rede SOS Zona Costeira (Ceará) avalia que, na relação 
com prefeituras da região, há um certo grau de coopta-
ção, com a contratação de várias lideranças locais pelas 
prefeituras, mas há também uma capacidade crítica dos 
movimentos em relação a isso, exigindo-se uma maior 
definição de papéis. De maneira geral, a rede avalia que 
tem bastante autonomia em relação às diversas instân-
cias do governo. A dimensão de cooptação é mais sen-
tida no âmbito local; na sua atuação nas esferas esta-
dual e federal, a rede tem bastante independência.
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A Articulação Pacari fortaleceu os grupos que trabalha-
vam com plantas medicinais e criou maior independên-
cia dos comunitários em relação ao atendimento dos 
postos de saúde. “É o começo para saber o que a gente 
quer do governo em relação às plantas medicinais”.

P r i n c i p a i s  E s t r a t é g i a s

No que se refere às mudanças, às transformações em po-
líticas públicas, é preciso se perguntar se já existe política 
pública; se a PP existente nos alcança; se é completamente 
negativa ou tem partes que se aproveitam e partes que pre-
cisam ser alteradas. As diferentes situações (existir ou não 
uma política pública; ser uma PP interessante, mas não nos 
alcançar; existir, mas de forma equivocada) devem ser con-
sideradas na construção de estratégias de intervenção.

Também é fundamental identificar se existe um marco legal 
que viabilize a construção da política que se quer. Há mui-
ta legislação boa, mas que não sai do papel. Nesses casos, 
a questão é encontrar estratégias para sua efetivação.

Dentre as estratégias utilizadas pelas redes para intervir em 
políticas públicas destacam-se: a ocupação de espaços de pro-
posição, monitoramento e avaliação dessas políticas; a articu-
lação com outros setores da sociedade civil; a qualificação das 
organizações integrantes, entidades comunitárias e movimentos 
sociais para a formulação e negociação de propostas; o estí-
mulo à produção teórica e política nos temas de interesse das 
redes; e a mobilização social em torno de determinados temas.

Essas estratégias traduziram-se em diversos tipos de ação, in-
cluindo participação em debates com representantes de órgãos 
públicos para que conheçam a rede e suas demandas; elaboração 
de plano referencial de atuação da rede; realização de audiên-
cias populares em bairros; capacitação das entidades comu-

nitárias e dos movimentos sociais participantes da rede em 
temas específicos; articulação com outras redes e segmentos 
que também propõem políticas públicas; apresentação de 
propostas de caráter técnico, jurídico, fazendo estudos apro-
fundados nas temáticas trabalhadas pela rede; capacitação 
para compreender o processo de definição, implementação e 
controle das políticas públicas (Lei de Diretrizes Orçamentárias 
– LDO, Orçamento Participativo – OP, Plano Plurianual - PPA).

As principais estratégias utilizadas pelas redes do 
PAE para influenciar políticas públicas estão des-
critas a seguir, em agrupamentos temáticos.

Direito à cidade: principais estratégias da CAMMPI (Sal-
vador), do NUHAB (Fortaleza) e do TRAMA (Porto Velho)

No caso das redes que trabalham o tema do direito à cidade, 
a CAMMPI , apesar de ter vivido algumas tensões internas, 
tem clareza da estratégia de ocupar efetivamente espaços 
institucionais e lugares formais em diferentes sistemas, nos 
quais busca implementar as políticas públicas, a exemplo do 
assento no Distrito Sanitário de Itapagipe (instância muni-
cipal), nos conselhos locais de saúde, educação e moradia, 
ou no Ribeira Azul (programa abrangente de saneamento e 
urbanização da cidade). O Plano Referencial para a Península 
de Itapagipe (documento diagnóstico e propositivo que bali-
za as ações da CAMMPI), construído coletivamente, funciona 
como um mecanismo de pressão. Os governantes têm recor-
rido ao Plano como base para suas intervenções. A estratégia 
da rede de trabalhar por subcomissões no monitoramento 
da implementação do Plano tem dado resultados positivos 
e é objeto de sistematização daquela rede. “Hoje, quem tem 
algo a propor ou intervir na península, recorre à CAMMPI”.

No caso do NUHAB (Cidade de Tod@s – Fortaleza), as hipóteses ini-
ciais confirmadas eram de que o processo de revisão do Plano Di-



retor seria promovido sem participação popular, de forma tecno-
crata; e de que a regularização fundiária sustentável era um tema 
em ascensão, fundamental para a implementação de uma nova 
ordem jurídico-urbanística possível pela aprovação do Estatuto da 
Cidade. A estratégia de diálogo intenso com diversas instâncias 
do poder público tem sido uma estratégia bastante efetiva, com a 
ocupação de diversos espaços, como participação em conselhos, 
conferências, audiências públicas. Ações que não estavam expli-
citadas inicialmente, mas que estão funcionando bem, têm sido 
o lobby junto a vereadores e a parceria com o Ministério Público. 
De início, o projeto do NUHAB traçava estratégias de mobilização 
social permanente; de atuação conjunta de organizações com 
capacidade técnica e entidades do movimento popular; de asses-
soria técnica, jurídica e política a lideranças e moradores de áreas 
estratégicas para qualificar sua participação na implementação do 
Estatuto da Cidade; e de centrar a atuação concreta da rede em 
um caso específico (o bairro de Terra Prometida). A intervenção 
nesse espaço é objeto da sistematização específica do NUHAB.

O Trama, um projeto que pretendia formar uma rede pelo direi-
to à cidade em Porto Velho, Rondônia, teve como base de sua 
estratégia dois pólos: o fórum pelo direito à cidade, formado 
por diversas instituições, a partir de um grande evento; e a for-
mação de comissões de luta em alguns bairros de periferia. A 
proposta de formar uma rede, no entanto, não avançou. Algumas 
comissões de luta nos bairros funcionaram, mas houve esva-
ziamento do fórum e a proposta de articulação não avançou. 

Estratégias das redes ligadas a produção, acesso a mercado e 
meio ambiente (Rede de Soberania Alimentar (RSA), Rede de 
Comercialização Solidária (RCS), Rede Abelha do Rio Grande do 
Norte (RARN), SOS Zona Costeira (Ceará), Articulação Pacari)

A RSA (Soberania Alimentar) saiu de uma estratégia inicial de 
pensar uma grande rede regional para a consolidação de re-
des municipais, enquanto espaço de diálogo e construção de 



da política coletiva são fruto das necessidades locais e territoriais 
(associações, grupos comunitários, assentamentos, acampamen-
tos), mas construídas coletivamente e reivindicadas como ação 
da rede em conjunção com a comunidade. A necessidade de 
defender suas propostas e atuar politicamente, representando 
a rede, tem exigido uma maior clareza política do papel da rede 
junto à sociedade e ao governo. Nesse contexto, percebe-se a 
definição do sujeito político da rede, pois como interlocutores das 
ações coletivas os conselheiros da RCS se aproximam mais dos 
problemas conjunturais que os afetam e passam a ter um olhar 
que vai além das demandas de suas bases locais. Como estraté-
gias, a rede ocupa espaços de proposição de políticas públicas, 
aposta na formação para qualificar a participação dos agroextrati-
vistas, faz articulações com outras organizações e procura tornar 
públicas e alvo de atenção do poder público suas propostas.

O SOS Zona Costeira (Ceará) também aposta na participação 
em espaços de formulação e controle/monitoramento de PP 
(conferências, conselhos, comitês), embora considere que um 
entrave para a efetividade dessa estratégia seja o enfraqueci-
mento dos espaços de formulação política. Outra estratégia é 
a mobilização popular, por meio de campanhas. A rede pro-
cura dar visibilidade pública aos problemas da zona costeira 
utilizando instrumentos de comunicação próprios e inserção 
na grande mídia. A produção de materiais “pedagógicos” ou 
de divulgação tem sido uma ação efetiva para a construção 
de concepções políticas “unificadas” e também para ampliar 
a participação das bases no âmbito das políticas públicas.

A Articulação Pacari tem claramente a estratégia de participar 
dos espaços governamentais de discussão sobre biodiversidade 
e propostas para o bioma cerrado. Para isso, sua grande estra-
tégia é a produção de conhecimento (como a farmacopéia po-
pular do cerrado) e de novas tecnologias para a manutenção do 
cerrado. A Pacari trabalha produzindo experimentos e levando 
seus resultados ao conhecimento governamental. Sistematizou 

identidade e de ação coletiva. Essa estratégia tem se mostrado 
eficiente no sentido de consolidar o diálogo com atores locais, 
inclusive públicos, a partir da entrega de produtos para as cre-
ches. A estratégia de trabalhar com feiras tem sido o espaço de 
diálogo mais permanente entre as organizações da sociedade 
civil. Essas feiras foram pensadas muito mais enquanto espaços 
de trocas solidárias, entre grupos de produção agroecológica e 
grupos de consumo solidário (comitês de soberania alimentar). 
O que estava por trás era a idéia de construir referência local, 
que poderia se transformar em política pública. O trabalho com 
a entrega de alimentos para as creches e bairros de baixa renda, 
com apoio da CONAB, acabou definindo a necessidade de uma 
estratégia mais consistente de intervenção direta com política 
pública. “As redes agora se esforçam para acessar recursos munici-
pais e estaduais de compra de alimentos”. Finalmente, decidiram 
que a relação com a CONAB seria separada do trabalho das redes, 
passando a ser ação direta das associações e grupos; as redes 
priorizaram o trabalho organizativo e de feiras que têm como 
objetivo ajuntar consumidores e produtores em ações solidárias.

A Rede Abelha do Rio Grande do Norte tem como estratégias 
de implementação de uma agenda construída coletivamente, o 
diálogo com gestores públicos e a apresentação de propostas 
e projetos, nos temas considerados estratégicos por seu coleti-
vo, a editais do governo. Como tática, convida representantes 
de instituições que lidam com políticas públicas para participar 
de aprofundamentos temáticos produzidos pela rede. Uma das 
hipóteses que baseia sua intervenção é de que a Rede Abelha 
pode vir a ser um sujeito coletivo de atuação significativa, na 
medida em que dialogue com a sociedade civil e política.

No caso da RCS (agroextrativistas do cerrado), a intervenção 
política da rede tem sido pautada por um corpo de agriculto-
res-monitores de diversas regiões, que vêm trabalhando com os 
instrumentos de formação (diagnósticos/vivências) na qualificação 
da atuação política local. As propostas que fazem parte da agen-



o conhecimento popular sobre as plantas medicinais do cerrado 
e sobre as experiências das farmácias populares para que sejam 
reconhecidos pelo Estado. Trabalha com diálogo de saberes – a 
valorização dos conhecimentos tradicionais de “conhecedores” 
das plantas medicinais do cerrado frente aos conhecimentos 
da tradição científica e acadêmica. Uma hipótese da Pacari é de 
que o trabalho com as plantas medicinais é um dos caminhos 
para a luta pela proteção do cerrado. Trabalha fortemente nas 
duas pontas: trabalho comunitário localizado territorialmente 
e inserção em espaços de debate e de formulação de políticas 
públicas. Entre uma e outra, a produção de conhecimento (com 
publicação de sistematizações) ocupa lugar privilegiado. 

Colocando em pauta a arte-educação: PIPA (Inclusão pela Arte)

O PIPA trabalha com a proposta de inclusão social do arte-educa-
dor popular e com a qualificação da arte-educação em espaços 
diversos, geralmente extra-escolares. Tem promovido um grande 
debate sobre a identidade desse ator social e tem encontrado 
nas feiras culturais uma estratégia que é ao mesmo tempo de 
visibilidade, de mobilização e de formação. Pela importância que 
essas feiras foram adquirindo ao longo da experiência, o PIPA 
decidiu centrar nelas o foco de sua sistematização específica. 

Descobrindo os véus do racismo e do sexismo: 
AMNB (Articulação de Mulheres Negras)

Na luta contra o racismo, o sexismo, o classismo, e outras formas discri-
minatórias, a AMNB trabalha com GTs temáticos: desenvolvimento, po-
líticas sociais, democracia e participação, comunicação e representação 
social da mulher negra. A Articulação tem tido assentos em Conselhos 
nacionais e tem conseguido vitórias, como a inclusão do enfrentamento 
da desigualdade de gênero, raça e etnia nas diretrizes, metas e estraté-
gias do projeto da Agenda Nacional de Desenvolvimento (elaborado 
no âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social); e aprovação do Plano Nacional de Saúde da População Negra.

Alguns desafios

A ação articulada de fato tem mais chances de intervir nas 
políticas públicas, na avaliação das redes do PAE. No Encontro 
sobre Políticas Públicas, as redes consideraram que a mobi-
lização/racionalização dos recursos – humanos, materiais, 
informacionais e financeiros – é de fato potencializada pelas 
ações em rede. Também foi ressaltado que as redes resguar-
dam o coletivo – o conjunto das entidades que, assim, tornam-
se menos expostas, menos vulneráveis às perseguições. Elas 
operam como “estratégias de sobrevivência” do fazer coletivo.

Outro desafio é sair do âmbito somente do Executivo e acom-
panhar, pressionar e discutir o papel do Judiciário. “Muitas das 
decisões do Judiciário refletem a posição de um Estado con-
servador, de uma elite econômica e política. Daí a importância 
de não só acompanhar e intervir em políticas públicas, mas 
recuperar e retomar a discussão de um projeto global, popular, 
para o Brasil”. Isso significa discutir os modelos de desenvolvi-
mento que estão sendo colocados para o País. Por outro lado, 
o foco dos Direitos Humanos Sociais Econômicos, Culturais 
e Ambientais, os DHESCA, poderia ser outro campo interes-
sante de referência para discutir políticas públicas, à luz dos 
tratados internacionais assinados pelo Brasil. As redes devem 
estar atentas à relação com o Ministério Público e também à 
definição, muitas vezes extremamente complicada, especial-
mente no âmbito municipal, de relações com o Legislativo.
 
A ç ã o  d a s  R e d e s  e m  P o l í t i c a s  P ú b l i c a s

Uma constatação inicial sobre este ponto consiste no 
reconhecimento de que a atual conjuntura políti-
ca é favorável à intervenção em políticas públicas. Há 
uma importante “oferta estatal”, ampliada com os no-
vos espaços do Governo Lula. Pelo lado das redes, 
este contexto requer certas qualif icações para 



uma intervenção bem sucedida, bem como a superação 
de certas dificuldades estruturais em seu funcionamento. 
Há, ainda, o receio de que esta “overdose” de participa-
ção possa conduzir a uma situação em que os movimen-
tos sociais percam sua capacidade crítica de pressão e 
de realização do controle social das políticas públicas. 

O instrumento rede 6 

Há um sentimento bastante positivo em relação ao ins-
trumento rede como meio privilegiado para o movimento 
popular promover a intervenção nas políticas públicas. 
“Na interlocução com o poder público, o fato de ser rede 
faz diferença. Para o poder público, é mais fácil procurar 
um que se articule com vários do que procurar vários”. A 
rede cumpre o papel de ser um ator coletivo (Encontro 
sobre Políticas Públicas, abril de 2005). Algumas manifes-
tações sobre as redes como instrumento são marcantes:

Fortalecimento da auto-estima e da iden-
tidade como sujeito coletivo

     A Articulação Pacari (plantas medicinais do cerrado) enfatiza 
a valorização da auto-estima, que é promovida pela ação em 
rede: “A rede ajudou o pessoal a mostrar o rosto. Hoje ninguém 
mais tem vergonha de dizer que é parteira, que é raizeiro. 
Esse trabalho era feito no silêncio. Hoje é com orgulho que a 
gente diz o que é”. “A rede fortalece espiritualmente. Até na 
comunidade a gente passa a ser valorizada. Eles davam mais 
valor para o trabalho de gente de fora ao invés de chamar a 
gente. Agora a gente é chamada pra tudo. Até pra falar sobre 
coisas que a gente mal sabe que existe”. Afirma-se, também, 
que a rede tem um caráter “amplificador” abrindo para no-
vas formas de comunicação, o que constitui um importante 
fator de segurança, “pois é mais difícil errar no conjunto”.
     Na mesma linha, o projeto PIPA (Inclusão pela Arte) destaca 
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que a experiência de gestão da rede em construção contribuiu 
para sua organização como coletivo e para promover o sentimento 
de pertencimento, e o aumento da auto-estima do arte-educador.

     A Rede Abelha destaca que o diferencial em rede mani-
festa-se pela dinâmica coletiva (“processo organizativo”), 
pela qual “a noção de direito dá-se pela busca do direito, e, 
nesse processo, emerge a noção de cidadania”. O fato de 
“definir estratégias a partir de uma demanda real” e o sim-
bolismo de “ser algo deliberado coletivamente”, são consi-
derados fundamentais para a manifestação deste diferencial 
da rede. Destaca ainda a auto-estima, afirmando que a ação 
em rede possibilita, nos grupos, “a noção de ‘ser capaz’”.

Convergência de temáticas, ampliação de es-
paços e de capacidade de mobilização

     Para a RSA (Soberania Alimentar), o alcance propor-
cionado pela ação em rede é um fator positivo, pois 
“não seria possível atuar em tantas temáticas e mobi-
lizar o público atual sem a articulação em rede”.

     O NUHAB (Cidade de Tod@s – Fortaleza) destaca a “maior 
unidade nos posicionamentos políticos da sociedade civil” 
que é requerido pela ação em rede, para fazer frente aos 
diversos temas e instâncias de poder público. Para tanto, 
o NUHAB enfatiza a importância de atentar para a sinergia 
entre o projeto político da rede e o de suas organizações 
componentes, bem como para a organização de atividades 
de formação voltadas para “diminuir os desníveis entre en-
tidades do movimento popular e entidades de assessoria”. 
Além disso, destaca-se que a ação em rede “permitiu pautar 
as lutas em um maior numero de espaços” e na mídia, bem 
como contribuiu para fortalecer institucionalmente e re-
forçar a atuação especifica de cada entidade integrante.
     Para o SOS Zona Costeira (Ceará), “a articulação em rede 

permitiu uma maior complementaridade entre aspectos 
técnicos e políticos na atuação da sociedade civil (univer-
sidade, entidades de assessoria, movimento popular)”.

Fortalecimento das redes como sujeitos políticos

     Para a rede CAMMPI e o projeto Trama (Direito à Cidade 
– Porto Velho), a experiência no PAE apresenta um significado 
muito particular, no tocante à ação em rede. Para a CAMMPI, “foi 
com o PAE, a partir de 2003, e sua legitimação no Fórum Itapa-
gipe, que ocorreu o salto na interlocução política”. Por meio do 
PAE, pela primeira vez a Rede está gerindo recursos de forma 
autônoma e reconhecendo que “a administração de recursos 
é também um espaço de poder”. Para o TRAMA, que ainda não 
se considera uma rede, “o diferencial que se pode verificar, a 
partir dessa ação mais articulada, é a visibilidade dos proble-
mas enfrentados nas comunidades mais carentes da cidade e a 
possibilidade de influenciar a gestão democrática da cidade”. 

     A experiência da RCS (agroextrativistas do cerrado) aponta 
que “a necessidade de defender suas propostas e atuar politi-
camente defendendo a rede tem exigido clareza política do seu 
papel junto à sociedade e ao governo”, o que contribui para a 
definição da rede enquanto sujeito político. Nesse processo de 
definição política, enfrentam-se, por vezes, disputas internas 
por falta de entendimento sobre “o papel da rede, achando que 
esta se sobrepõe à organização local, sendo isso mais fre-
qüente entre os grupos antigos, pois acham que ficam dilu-
ídos dentro da rede”. Para superar esse problema, adota-se 
a postura de “garantir a participação de pessoas da rede nos 
momentos de avaliação e planejamento dos trabalhos nas 
comunidades”, com as decisões sendo tomadas em grupo. A 
RCS afirma ainda “que as organizações têm muito a aprender 
com essa dinâmica de rede, que dilui problemas e interesses 
de natureza pessoal e realiza um controle social mais efetivo 
dos processos”, reduzindo as vulnerabilidades individuais.



RCS

TEMAS/QUESTÕES PAUTADASREDE

Reconhecimento, pelo Ibama, do modelo de auto-gestão das reservas extrativistas 
do cerrado (RESEX), propostas pela RCS, que seguem o mesmo modelo da rede.

Ampliação do conhecimento sobre a questão da carcinicultura, pela sociedade cea-
rense, explicitando divergências de interesses, assim como a discussão sobre dunas 
nas comunidades litorâneas, que também integraram a discussão sobre o Rio São 
Francisco, em conjunto com as lutas do povo do semi-árido.

SOS ZONA COSTEIRA

Reforço ao tema do manejo das plantas medicinais como estratégia para conserva-
ção do bioma cerrado e promoveu a introdução de plantas medicinais do cerrado 
na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.

PACARI

Introdução, na pauta de outras entidades e movimentos, da temática do direito à ci-
dade, bem como da cultura da participação efetiva na gestão democrática da mes-
ma, com ênfase no Plano Diretor. A rede também estimulou a inserção da dimensão 
de gênero nas políticas públicas urbanas, procurando trabalhar essa dimensão 
tanto nas relações com governos como com o movimento popular.

NUHAB

Participação em Conselhos e fóruns de debate, com a perspectiva de promover 
novas estratégias de inclusão racial e de gênero.

AMNB

Inclusão do tema segurança alimentar na agenda dos órgãos públicos municipais, 
especialmente daqueles que se relacionam com educação.

SOBERANIA ALIMENTAR

PIPA Introdução da arte-educação como um tema novo e como instrumento pedagógico em 
locais e escolas públicas onde realizou as Feiras de Cultura e ampliou a contratação de 
arte-educadores na programação da Secretaria de Arte e Cultura dos municípios.

Introdução da educação apícola e do registro da profissão de apicultor junto à 
Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), do Ministério do Trabalho, 
Emprego e Renda; a necessidade de diagnósticos e providências com relação à flora 
apícola e às espécies de abelhas no estado, via Conselho Gestor da Mata Atlântica, 
bem como da discussão da “legislação apícola” em assentamentos junto ao INCRA.

RARN

     Na avaliação final do PAE, assim como em entrevis-
tas feitas pelos assessores da CESE a pessoas e instituições 
representativas no âmbito de trabalho das redes e articu-
lações, ficou evidenciado, de maneira geral, o reconhecimen-
to público das organizações a partir da ação em rede.

Obstáculos à ação em rede para influenciar políticas públicas

Há condicionantes que afetam enormemente a ação em redes, a 
exemplo dos recursos financeiros. Esse tem sido, para a ANMB, um 
fator desestabilizador da ação em rede, repercutindo, entre ou-
tras coisas, nas dificuldades para a manutenção de um “mínimo” 
operacional e na “falta de agilidade na tomada de decisões”. A 
situação torna-se ainda mais grave diante das dificuldades finan-
ceiras pessoais por que passam as integrantes da articulação. 

Por fim, uma questão que parece comum, refere-se ao fato da 
maioria das redes não ter personalidade jurídica, o que inviabiliza 
sua participação em espaços públicos oficiais. Essa questão suscita 
preocupações para as redes, na medida em que são as organiza-
ções participantes que atuam neste espaço e, muitas vezes, não há “uma 

orientação consensual debatida internamente sobre como 
ocupar esses espaços”. Portanto, complementa a RSA (Soberania 
Alimentar), “para que ocorra uma participação mais efetiva, é 
necessário primeiro que a rede tenha clareza de seus métodos, 
ações e objetivos”, que corresponde ao que se chama de “pro-
cesso de definição do sujeito coletivo”. Nesse processo, observa 
a RCS (agroextrativistas do cerrado), deve-se atentar para uma 
certa especialização nos papéis, na medida em que “os con-
selheiros se aproximam mais dos problemas conjunturais que 
os afetam, deixando de se preocupar somente com a gestão 
da cooperativa e das ações de produção e comercialização”.

Principais Conquistas das Redes em Políticas Públicas

As redes apresentam uma extensa lista de avanços e conquistas nas po-
líticas públicas que vão desde a participação em espaços públicos, como 
Conselhos e Conferências, até a aprovação de legislações específicas.

O quadro abaixo revela a capacidade das redes de pautar temas e 
questões, tanto em instâncias governamentais, quanto no movimento 
popular e na sociedade, apresentando alguns exemplos significativos:
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PRTICIPAÇÕES
REDE

RCS

PRONAF-Territorial; Coordenação Regional da Assistência dos Assentamentos da 
Reforma Agrária; Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural: Jandaia, Formosa 
e Lassance-MG; Articulação do Agroextrativismo da Rede Cerrado; e Articulação 
Nacional de Agroecologia - Goiás;

AMNB
Conselho Nacional de Políticas para a Igualdade Racial –CNPIR; Conselho Nacional 
de Saúde – CNS; Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CDES; e Con-
selho Nacional dos Direitos das Mulheres – CNDM.

CAMMPI Distrito Sanitário de Itapagipe; Conselhos locais de Saúde, Educação e Moradia; e 
Núcleo de Gestão Sócio-Ambiental do Programa Ribeira Azul (saneamento).

RARN Fórum Estadual de Economia Solidária; Conselho da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica no Rio Grande do Norte; e Coordenação da Rede Abelha Nordeste.

RSA Conselhos de Agricultura e de Saúde Municipais; CONSEA; Programa de Compra 
Antecipada Especial da CONAB; Rede Ecovida de Agroecologia.

Em termos de participação, este outro quadro apre-

senta uma amostra, que é significativa da diversidade 

de envolvimento das redes em espaços públicos, sejam 

oficiais, sejam da sociedade civil:



Duas experiências das redes do PAE mostram, com mais 
detalhes,  as ações e conquistas em políticas públicas: 

Algumas das  exper iências  em pol í t icas  públ icas 
destacadas  pelo  SOS Zona Costei ra  (Ceará) ,  são:

     Mobi l ização para  aprovação da resolu-
ção 341 do CONAMA,  que dispõe sobre  cr i -
tér ios  de ocupação/usos  de dunas ; 
Inf luência  da  rede para  que o  processo de Zonea-
mento Ecológico Econômico ocorresse  com part i -
c ipação das  comunidades  ( foram fe i tas ,  pela  rede, 
com recursos  governamentais ,  of ic inas  de qua-
l i f icação da part ic ipação das  comunidades) ; 

     O  GT Nacional  da  Pesca ,  em que a  rede está 
presente ,  votou pela  efet ivação da portar ia  que 
proíbe a  pesca  da lagosta  com caçoeira  (o  MMA 
baixou a  portar ia ,  mas  o  processo fo i  revert i -
do três  d ias  depois  devido a  pressões  pol í t icas 
de par lamentares  l igados  a  grandes  empresas) ; 

    Mandado de segurança e  ação c iv i l  públ ica  a  favor 
dos  índios  Tremembé,  do munic ípio  de I tapipoca; 

     O  GT de Carc in icultura ,  do FDZCC,  conseguiu 
que a lguns  bancos  pr ivados  e  prefe i turas  restr in-
gissem f inanciamento para  a  carc in icultura ;
 
    GT Tur ismo,  do FDZCC,  está  atuan-

do na qual i f icação da part ic ipação popu-
lar  no controle  socia l  do PRODETUR; 

     Intervenção da rede na conferência  estadual  de 
meio ambiente  (propostas) :  restr ição do f inancia-
mento a  empreendimentos  tur íst icos  que contrar iem 

os  interesses  das  comunidades  locais ;  ampl iação 
do apoio  governamental  a  empreendimentos  co-
munitár ios ;  moção referente  à  carc in icultura ;  e  mo -
ção de repúdio à  t ransposição do São Francisco. 

     A experiência da Rede de Comercialização Solidária 
(RCS) em torno da regulamentação do extrativismo sus-
tentável no cerrado tem apresentado resultados signifi-
cativos. Na rede, as principais diretrizes para intervenção 
nas políticas públicas nascem de encontros de agricultores 
e extrativistas do cerrado, que apresentam uma lista de 
pontos para ação em políticas públicas. O protagonismo 
dos agroextrativistas na RCS é uma preocupação constan-
te. Os pontos para ação vão desde acesso das populações 
agroextrativistas a áreas públicas e particulares, pro-
postas para criação de assentamentos e reservas extra-
tivistas, até a adoção de práticas que incentivem o uso 
sustentável da biodiversidade. As negociações envolvem 
diversas instâncias de governo em seus três níveis (muni-
cipal, estadual e nacional) e uma variedade de interesses, 
havendo espaços “onde poucas organizações da socie-
dade civil conseguem participar e conseguir apoio”. 

    Como resultados concretos, já se pode citar a aprova-
ção de duas RESEX no cerrado e mais 20 em andamen-
to no Ibama, das quais 12 foram propostas pela RCS. 

    Outro resultado considerado significativo foi o vo-
lume de recursos do PRONAF Territorial acessado pela 
RCS, que chegou a 50% do valor total para o esta-
do de Goiás. Na avaliação dos agroextrativistas, isto 
se deveu justamente por trabalharem em rede. 

    Dois outros expressivos resultados alcançados pela 
RCS em políticas públicas no âmbito legislativo são: 
a aprovação da Lei nº 15015, de 29 de dezembro de 



2004, que reduz de 17% para 7% a alíquota de ICMS 
para industrialização de produtos típicos do cerrado; e 
a aprovação da Portaria nº18/2002 da Agência Ambien-
tal, que proíbe o corte do baru no estado de Goiás. 

Entre  as  redes  do PAE,  há  uma sér ie  de s i tuações  emer -
gentes  da  re lação com programas,  órgãos  e  adminis-
t rações  públ icas ,  que revelam entraves  importantes  na 
ação sobre  as  pol í t icas  públ icas .  A  RCS destaca  o  forte 
interesse  do poder  públ ico  local  e  da  máquina admi-
nistrat iva  munic ipal  no di rec ionamento de certos  pro-
gramas federais ,  a  exemplo do PRONAF-Terr i tor ia l .  Na 
zona coste i ra  do Ceará ,  o  SOS Zona Costei ra  aponta  a 
maneira  autor i tár ia  com que agem os  órgãos  governa-
mentais  (estadual  e  federal ) ,  que promovem,  na  maior 
parte  das  vezes ,  os  interesses  de grandes  empresas .  A 
cooptação é  outro  entrave destacado pelas  redes ;  esse 
ponto é  d iscut ido com mais  deta lhes  no i tem sobre 
autonomia pol í t ica .  Há ,  a inda,  inúmeras  ref lexões  so -
bre aspectos  internos  à  organização e  funcionamento 
das  redes ,  ou seja ,  re lac ionados ao “DI  de  Redes” ,  que 
são objeto de anál ise  no capítulo  sobre  esse  tema. 

S a b e r  t é c n i c o  X  s a b e r  p o p u l a r

A  r e l a ç ã o  e n t r e  s a b e r  t é c n i c o  e  s a b e r  p o p u l a r  t e m 
t a m b é m  u m a  f o r t e  e x p r e s s ã o  q u a n d o  s e  d i s c u t e 
a  a ç ã o  d a s  r e d e s  e m  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s ,  l e v a n d o  a 
u m a  c e r t a  p o l a r i z a ç ã o  d e  p o s i c i o n a m e n t o s .  P o r  u m 
l a d o ,  h á  o  r e c o n h e c i m e n t o  d e  q u e  e x i s t e  u m a  t a l 
c o m p l e x i d a d e  n a  d i s c u s s ã o  s o b r e  p o l í t i c a s  p ú b l i -
c a s ,  q u e  e x i g e  u m a  c e r t a  c o m p r e e n s ã o  t é c n i c a  d a s 
l e i s ,  d o s  i n s t r u m e n t o s  d e  i n t e r v e n ç ã o ,  d e  a s p e c t o s 
j u r í d i c o s ,  e n t r e  o u t r o s ,  p a r a  q u e  h a j a  u m a  m e l h o r 
f u n d a m e n t a ç ã o  d a s  p r o p o s i ç õ e s  p o r  p a r t e  d o s  m o -
v i m e n t o s  s o c i a i s .  O  s a b e r  p o p u l a r  é  f u n d a m e n t a l 

p a r a  a  p r á t i c a  d o s  m o v i m e n t o s  s o c i a i s ,  m a s  d e v e 
haver  também capacitação técnica  para  que esses 
possam interfer i r  nas  d iscussões  sobre  pol í t icas  pú -
b l icas ,  pr inc ipalmente porque se  l ida  com pessoas 
do governo que muitas  vezes  não respeitam o co-
nhecimento popular 7 .  A lém disso ,  a  tese  de que não 
existe  solução técnica  pol i t icamente “neutra”  abre 
um novo campo de disputa  para  os  movimentos  so-
c ia is ,  que reforça  a  importância  desses  contarem com 
capacitação adequada neste  campo,  bem como com 
o apoio  de prof iss ionais ,  acadêmicos  e  outros  inte-
lectuais  orgânicos  que possam contr ibuir  n isso .

Por outro lado, há a posição que afirma a importân-
cia da formação política e questiona se é necessário, 
para o movimento popular,  ter domínio sobre o co-
nhecimento técnico. O essencial  é a compreensão de 
que a demanda do movimento social  é “por justiça” e 
que sua ação política reivindica princípios,  mais que 
manejo técnico de instrumentos políticos,  não haven-
do necessidade, portanto, de obter o domínio técnico 
pleno. No debate,  a AMNB (Articulação de Mulheres 
Negras) colocou claramente que a questão dos as-
sentos em Conselhos,  por exemplo, é muito mais uma 
questão de legitimidade política de uma representa-
ção popular do que de domínio técnico do tema.

Cabe aos  inte lectuais  orgânicos  estar  tecnicamente 
preparados  para  t raduzir  as  questões  técnicas  envol -
vidas  para  enr iquecer  o  discurso das  organizações  po -
pulares  e  para  confrontar  modelos  e  a l ternat ivas .  Esse 
entendimento evi tar ia  incorrer  no r isco de uma corr ida 
tecnic ista  para  a  apreensão de todos  os  conteúdos a 
f im de fazer  f rente  à  nova onda de “pol í t icas  de inc lu -
são”  que,  muitas  vezes ,  é  uma forma de desviar  a  luta 
dos  movimentos  socia is  pela  ampl iação dos  direitos. 
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1 Algumas citações entre aspas são parte desses aportes, geral-
mente do consultor ou, algumas vezes, de assessores da equipe 
da CESE, durante o encontro com as redes ou o seminário interno 
sobre Políticas Públicas. 

2 Evidentemente, esses aspectos surgiram no debate, mas foram 
trabalhados mais especificamente no encontro sobre DI de Rede.

3 Conceito tomado, apropriado e re-significado pelos movimentos 
sociais.
  

4 O momento vivido corresponde a 2004, 2005 e início de 2006.

5  Novamente, cuidando de contextualizar essa distinção, feita 
apenas nessa parte do debate e insuficiente para dar conta do 
universo de propostas das redes. Todas lutam por direitos, identi-
dade e sobrevivência cultural, mas algumas trabalham focalizadas 
na produção de alimentos e nas relações de mercado.

6 Esse tema é aprofundado no capitulo dedicado ao eixo DI de 
Redes, neste documento.

7 No campo da produção de conhecimento, a Articulação Pacari 
propõe claramente o “diálogo de saberes”, no qual o conheci-
mento tradicional e popular – no caso específico, o conhecimento 
sobre as plantas medicinais do cerrado - seja reconhecido como 
conhecimento válido pelo Estado e pela academia e aceito como 
tal, ao criar a Farmacopéia Popular do Cerrado.
 

NOTAS
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No processo de sistematização do PAE, 
oito das dez redes ou articulações envol-
vidas encararam o desafio de também 
sistematizar aspectos de sua experiência. 
Seguiram um caminho semelhante ao da 
sistematização do programa, escolhendo 
eixos temáticos, elaborando perguntas 
orientadoras, fazendo a recuperação da 
experiência por meio de documentos, 
da elaboração de Linhas do Tempo e 
de entrevistas; debatendo conceitos e 
concepções; e realizando análises. Essas 
sistematizações, processos muito ricos, 
produziram, por sua vez, narrativas que 
estão prontas para circular pelo mundo e 
cumprir, assim, a última etapa da sistema-
tização: a comunicação, o diálogo, a troca.

Daremos aqui uma breve notícia sobre os 
temas de cada sistematização destas que, 
como os afluentes de um rio, desprendem-
se do PAE e correm por outros mapas e 
vertentes, irrigando mundos. A sistematiza-
ção do Programa procurou jogar luz sobre 
os dois eixos: redes para dentro de si (DI de 
Rede) e redes para fora de si (influenciando 
políticas públicas). Os temas escolhidos 
por cada rede narram aspectos de sua 
luta política e revelam o que se acumu-
lou de conhecimento nessa trajetória.

O projeto PIPA (Inclusão pela Arte) esco-
lheu como eixo ou objeto da sistematiza-
ção Feiras Culturais de Arte e Cidadania 
como processo de formação (F4 – Fazer 
Feira Fazendo Formação). A questão orien-

tadora foi: que aprendizados a reflexão traz 
desse processo de produção cultural que 
mobiliza, organiza e realiza a formação mo-
vendo pessoas, envolvendo grupos? Sua 
narrativa está organizada em três partes: 
identidades (identidade do arte-educador); 
prática educativa na experiência da feira 
(dimensões pedagógica, política e afeti-
va); e rede como movimentação social.

A Rede de Soberania Alimentar tomou 
como foco uma de suas redes regionais 
– a de Irati – e trabalhou com três eixos 
temáticos: método pastoral, articulação 
em rede e abastecimento alimentar. As 
questões orientadoras foram: Como o 
método pastoral popular sensibiliza e 
mobiliza para o projeto da soberania ali-
mentar? Como as entidades se organizam 
para se articular em rede? Qual o impacto 
da articulação rural/urbana sobre a sobe-
rania alimentar das comunidades? Como 
a formação de mercados locais reforça a 
soberania alimentar das comunidades?

A CAMMPI escolheu como eixo “A contri-
buição das subcomissões para a concreti-
zação do Plano Referencial de Desenvol-
vimento de Itapagipe (PRDI)”. Isso porque 

a rede trabalha com sete subcomissões 
no monitoramento da execução do 
Plano. Nos momentos coletivos da siste-
matização, utilizaram fotografias como 
forma de incentivar a reflexão através 
da memória para construir as linhas do 
tempo, já que os registros eram insufi-
cientes. A sistematização permitiu, além 
de recuperar a história, avaliar a ação das 
subcomissões e embasar a leitura das 
potencialidades, dificuldades e priorida-
des no momento de revisão do PRDI.

O tema da Rede de Comercialização 
Solidária foi “O saber fazer técnico e 
político dos monitores agroextrativistas 
do Cerrado num processo em Rede”. O 
que a rede queria registrar e refletir era o 
processo de formação dos monitores, em 
sistema de alternância, e se esse proces-
so contribuiu para sua formação política 
e para o fortalecimento político de seu 
grupo ou organização de origem. Para 
isso, trabalhou recuperando os passos e 

Produzindo conhecimento: 
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momentos significativos do processo de 
formação e refletindo, com os monito-
res e conselheiros, o que mudou a partir 
desses momentos e porque mudou.

A Rede Abelha também trabalhou sobre 
o processo de formação dos educadores-
apicultores em rede. Para a sistematização, 
foram desenvolvidas formas de registro 
que, por sua vez, foram incorporadas 
pelos educadores como parte de seu 
processo formativo. A Rede contou com 
o apoio de duas professoras da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte 
para a realização dessa sistematização.

A Articulação Pacari sistematizou a me-
todologia utilizada na formação de pes-
quisadores populares e na realização da 
pesquisa que resultou no primeiro volu-
me Farmacopéia Popular do Cerrado. A 
narrativa mostra o caminho seguido para 
chegar ao resultado publicado na Far-
macopéia (estudos de algumas plantas 

as sistematizações de cada rede

selecionadas), detalhando o que a Pacari 
chama de “diálogo de saberes” a partir 
da valorização do conhecimento popular 
encarnado em “conhecedores populares”. 
Narra a metodologia de formação dos 
pesquisadores populares, desde a forma 
de se aproximar dos conhecedores, o jeito 
de entrevistar, o trabalho de campo, os 
momentos de reflexão e validação do tra-
balho, enfim, todo o caminho percorrido.

O NUHAB (Cidade de Tod@s – Fortale-
za) escolheu como eixo temático de sua 
sistematização “A participação popular no 
processo de regularização fundiária da Ter-
ra Prometida”, bairro popular localizado no 
litoral Oeste de Fortaleza e alvo da cobiça 
do mercado imobiliário há alguns anos. 
A intervenção do NUHAB era no sentido 
de ir além da busca da titulação da terra, 
mas, sobretudo, buscar a sustentabilidade 
da regularização. A questão da participa-
ção popular nesse processo foi escolhida 
como foco porque o trabalho no bairro 
foi uma dinâmica nova para quase todos 
os sujeitos envolvidos na experiência.

A sistematização realizada pelo SOS Zona 
Costeira (Ceará) está focada no tema da 

influência nas políticas públicas relaciona-
das à carcinicultura. Uma das razões para 
a escolha dessa temática é a importância 
das ações do projeto SOS Zona Costeira no 
enfrentamento dessa atividade no Ceará e 
no Brasil, haja vista a sua contribuição nos 
vários aspectos das lutas empreendidas 
pelo movimento social, tais como: na cons-
trução de conhecimento; na organização 
comunitária; na difusão da informação e 
mobilização da sociedade para esta pro-
blemática; na realização de ações coletivas 
como seminários temáticos, visitas e troca 
de saberes, diálogo e enfrentamentos 
com o poder público; na formação de 
lideranças; na articulação e mobilização 
de alianças e parcerias; na influência sobre 
parlamentares e setores do governo alia-
dos dos movimentos sociais. O foco central 
da sistematização são as metodologias e as 
estratégias de luta e as lições aprendidas 
pelo movimento nesse percurso. Nesse 
sentido, a abordagem é feita a partir 
dos cenários temporais do surgimento 
da carcinicultura no Ceará: das peque-
nas iniciativas à sua consolidação como 
referência da política de desenvolvimen-
to econômico para o estado; como as 
comunidades, o movimento e a socie-
dade vão percebendo as nuances dessa 
problemática; como se dão as disputas 
em termos de discurso e produção técni-
ca e como o movimento vai conforman-
do uma luta; para, a partir de tudo isso, 
tirar as lições aprendidas e os desafios 
para o movimento daqui para frente. 



68 Aprendendo e seguindo a canção: 
n a v e g a r  é  p r e c i s o

Muitas pistas foram deixadas pela sistematização 
do PAE nesta sua primeira edição. Algumas in-
dicam com bastante clareza por onde seguir, ou 
por onde evitar caminhar; mas, muitas vezes, indi-
cam apenas a necessidade de seguir dialogando, 
buscando, indagando e observando a prática.

Ficou claro o papel da formação em relação à sus-
tentabilidade das redes, no sentido de evitar a des-
continuidade e de reforçar a identidade. O processo 
de sistematização, assim como todo o trabalho 
de PMA, ao ser entendido também como proces-
so formativo, pode trazer grandes ganhos para as 
redes. A sistematização como ação pedagógica 
permitiu que as experiências se questionassem e 
identificassem aspectos políticos de mudança.

Algumas das experiências reforçam a relevância 
da arte como caminho para processos formativos 
profundos; e também a pesquisa popular como 
instrumento de valorização de saberes que preci-
sam dialogar com outros em pé de igualdade.

Pode-se dizer que a ação em rede, no caso vivido 
pelo PAE, foi transformadora para os indivíduos, 
grupos e organizações envolvidos, no aprendizado 
de um novo jeito de ser – a criação de um sujeito 

coletivo, com todos os desafios e riscos que isso 
traz. Mas é um movimento profundamente ques-
tionador de velhas posturas, de formas de exercer o 
poder, e pode ser profundamente transformador.

As redes como sujeitos coletivos possibilitam novas 
formas de exercer o poder, deslocando-o de uma 
liderança centralizada para a emergência de novos 
sujeitos. A descentralização do poder significa dar 
visibilidade a novos sujeitos sociais. O desafio para as 
redes é criar mecanismos para efetivar essa descentra-
lização, sem repetir metodologias e caminhos antigos.

A hipótese do PAE de que a ação em rede é mais efetiva 
para que os movimentos sociais influenciem políticas 
públicas foi confirmada. Vale a pena o embalo da rede!

A questão do tempo surgiu como uma limita-
ção. O tempo para que as políticas públicas 
trabalhadas pelas redes cheguem efetivamente 
a pessoas com as quais essas redes trabalham, 
não é quase nunca o tempo de um progra-
ma ou de um projeto. Isso é uma limitação e 
um risco. Até mesmo porque as conquistas 
em políticas públicas podem ajudar a consoli-
dar os sujeitos coletivos. E isso tem tudo a ver 
com a sustentabilidade política das redes. 
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A grande inovação do Programa PAE é o enfoque no fortalecimento de coletivos. Do ponto de vista político, isso 
colabora tanto com a capacidade de intervenção social das redes quanto com a democratização e o amadure-
cimento em seus interiores e dos seus campos de atuação.

Fortalecer os coletivos significa fortalecer também os sujeitos individuais, não só para ações isoladas, mas so-
bretudo para seguir com estratégias de atuação mais amplas que envolvem diversos sujeitos, temas e estraté-
gias — o que, em última instância, podemos supor, é uma importante colaboração para um grande campo de 
luta política de contra-hegemonia.

Além disso, os “balanços” das redes para implementar os projetos colaboram para a emersão de importantes 
questões sobre nossas dinâmicas, às vezes veladas por uma cegueira narcisista, ou pelas desigualdades de po-
der que as estruturam e que, se não bem discutidas, limitam nossa capacidade de intervenção e de construção, 
para nós, da democracia que queremos para o mundo. Nesse amadurecimento é importante a capacidade de 
identificar, discutir e encaminhar sobre nossas próprias contradições e antinomias, no que o programa colabora 
bastante, seja nos processos de monitoramento e avaliação, seja nos momentos de formação — e seja, ainda, 
em nossos momentos internos de debates e prestação de contas, digamos assim.

Nesse contexto, merece destaque a metodologia de monitoramento do programa PAE, especialmente por pro-
porcionar o encontro de diversas redes com suas belezas e problemáticas que, ao serem postas “na roda”, vão se 
tornando em ricos elementos de  aprendizagem e crescimento político de cada uma e de todas. 

Evidentemente que esse é um trabalho muito mais complexo, dadas as nossas diversidades de entendimen-
tos, interesses e estratégias. Entretanto, representa um caminho interessante, bastante fundamentado no acú-
mulo das organizações do campo popular democrático e no espírito do que chamamos democracia em sua 
plenitude.

SOS Zona Costeira
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Nos últimos vinte anos, as mulheres negras 
brasileiras organizaram-se de múltiplas 
formas. Elas têm contribuído enorme-
mente para evidenciar as desigualdades 
raciais e de gênero na sociedade brasileira, 
têm promovido diálogos permanentes e 
percorreram caminhos que possibilitaram a 
construção de parcerias e práticas estraté-
gicas com a sociedade civil, com Executivo, 
Legislativo, Judiciário, com agências de 
cooperação nacional e internacional, na 
busca da formulação e implementação de 
políticas públicas de promoção de igual-
dade, da eqüidade e da justiça social. 
Ao longo da década de 1990, o movimento 
de mulheres negras envolveu-se com-
pletamente nos debates temáticos das 
Conferências Mundiais organizadas pela 
Organização das Nações Unidas – ONU: 
Conferência Internacional sobre Popu-
lação e Desenvolvimento - Cairo, 1994 
e Conferência Mundial sobre a Mulher 
- Beijing, 1995. A intervenção política 
dessas lideranças negras contribuiu, de 
forma decisiva, para ampliar e fortalecer 
a abordagem da intersecção de gênero, 
etnia/raça e classe no âmbito internacional.
No biênio 2000 – 2001, a temática do 
racismo e da discriminação racial estava 
novamente na pauta internacional, em 
função do processo preparatório da III 
Conferência Mundial contra o Racismo, 
a Discriminação Racial, a Xenofobia e 
Intolerâncias Correlatas (Durban, África 
do Sul, 2001); foi constituído um Comitê 
Impulsor pró-Conferência composto por 
lideranças de uma diversidade de movi-
mentos negros - religiosos, autônomos, 
sindical, acadêmicos, cultural, entre outros.
O protagonismo das mulheres negras nos 
espaços preparatórios das conferências 
propiciou a criação da Articulação de Or-
ganizações de Mulheres Negras Brasileiras 
– AMNB, rede nacional fundada em 2000 
com a missão de promover a ação política 
articulada de ONGs de mulheres negras 
brasileiras, na luta contra o racismo, sexis-
mo, opressão de classe, homofobia e outras 
formas de discriminação,contribuindo para 
a transformação das relações de poder e 
construção de uma sociedade equânime.

Após a Conferência, a AMNB passa a se 
dedicar à tarefa de monitoramento da 

implantação dos resultados alcançados, 
bem como passa a delinear uma pro-
posta de modelo de desenvolvimento 
inclusivo para o Brasil, capaz de enfren-
tar o racismo, o sexismo e a lesbofobia 
presentes nas relações sociais e polí-
ticas no Brasil e na América Latina.

A AMNB vem acumulando e fortalecendo 
diálogos articulados com as agendas da 
ONU, e com os processos de elaboração, 
condução e avaliação de políticas públicas, 
numa construção intra-governos e socie-
dade civil. Estes processos estão pautados 
na elaboração de novos conceitos de 
desenvolvimento e de desenvolvimento 
econômico, na perspectiva de um modelo 
de desenvolvimento inclusivo, centrada 
nos direitos, na proteção, na promoção, 
na geração de oportunidades, na igualda-
de de tratamento na vida e no mundo do 
trabalho, na cidade e no campo, o respeito 
à diversidade humana, sem racismo, sem 
sexismo, sem lesbofobia, sem classismo.
A AMNB tem abrangência nacional e, 
atualmente, é composta de 26 organi-
zações: ACMUN - Associação Cultural de 
Mulheres Negras e Maria Mulher - Orga-
nização de Mulheres Negras (RS). Casa da 
Mulher Catarina (SC). Geledés - Instituto da 
Mulher Negra; Amma Psique e Negritude; 
Casa Laudelina Santos Melo e Kuanza (SP). 
Nzinga e União de Mulheres (MG). CRIO-
LA; CACES; Eleeko e Felipa de Sousa (RJ). 
Grupo de Mulheres Malunga (GO). Irohin 
(DF). OMIM - Organização de Mulheres 
Negras Maria do Egito (SE). Uiala Mukagi’ e 
Observatório Negro (PE). Instituto Negras 
do Ceará (CE). Kilombo (RN). Coletivo de 
Mulheres Negras Esperança Garcia (PI). Ba-
midelê – Organização de Mulheres Negras 
da Paraíba (PB). Mãe Andresa e CONAQ 
- Coordenação Nacional da Articulação das 
Comunidades Remanescentes de Quilom-
bos (MA). CEDENPA - Centro de Estudos 
e Defesa do Negro do Pará (PA). IMENA 
- Instituto da Mulher Negra do Amapá (AP). 
As ações da rede são dirigidas a orga-
nizações de mulheres negras e outros 
movimentos sociais; instituições públicas 
e privadas e à sociedade de modo geral.

Ao longo de 07 anos de atuação, a AMNB 
tem se destacado como interlocutora 

tanto de governos, quanto da sociedade 
civil e de agências multilaterais e interna-
cionais, em temas relativos aos interesses 
das mulheres, adolescentes e meninas 
negras nas diferentes esferas. Sua inter-
venção se dá a partir de grupos de tra-
balho temáticos, sob a responsabilidade 
de algumas organizações da rede, e pela 
participação em conselhos e conferências.
Atualmente, os Grupos de Trabalho são: 
Democracia e Participação; Comunicação 
e Imagem; Políticas Sociais e Desenvol-
vimento. A AMNB tem participado dos 
conselhos de Desenvolvimento Econômico 
e Social/CDES; dos Direitos da Mulher/
CNDM; de Promoção da Igualdade Racial/
CNPIR e de Saúde/CNS, assim como nos 
processos de conferências: I Conferência 
Nacional de Políticas para as Mulheres 
– 2004; Beijing + 10 – 49ª Reunião da CSW 
– 2005; Conferência das Américas contra o 
Racismo, Xenofobia e Intolerâncias Cor-
relatas/Santiago + 5 em Brasília – 2006; 
I Conferência Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial –2005; II Conferência Na-
cional de Políticas para as Mulheres – 2007.
Além dessa diversidade de participações, 
a AMNB integra algumas articulações da 
sociedade civil, como: Inter-Redes; Fó-
rum Social Mundial (Comitê Internacio-
nal/ Comitê Hemisférico); Jornadas pela 
Legalização do Aborto Legal e Seguro; 
Diálogos da Sociedade Civil contra o 
Racismo; Campanha 16 Dias de Ativismo 
contra a Violência Contra a Mulher; Aliança 
de Parentesco – articulação entre orga-
nizações de mulheres negras e mulheres 
indígenas brasileiras, fundada em 2005; 
Marcha Zumbi dos Palmares con-
tra o Racismo, pela Cidadania e pela 
Vida 10 anos (Brasília, 2005).
Ao mesmo tempo, tem buscado alter-
nativas de fortalecimento interno e da 
atuação política e institucional das mu-
lheres negras, realizando periodicamen-
te atividades de formação, de análise 
política e da produção de conteúdos.

Articulação de Organizações de 
Mulheres Negras Brasileiras 
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A CAMMPI é uma rede social formada por 
cerca de quarenta organizações de base 
comunitárias atuantes na Península de 
Itapagipe, região que congrega quator-
ze bairros da cidade baixa em Salvador. 
Desde 1998, tais organizações vêm se 
articulando em prol do desenvolvimen-
to local sustentável, com o propósito de 
reverter o quadro de degradação so-
cioeconômica e ambiental vivenciado 
pela população. A CAMMPI tem como 
estratégia de atuação o trabalho desen-
volvido por sete subcomissões temáti-
cas e o fórum semanal de deliberação, 
espaço pleno de participação cidadã.
O exercício de planejamento gerou desdo-
bramentos para o atendimento às de-
mandas do território e o compromisso de 
impulsionar a participação qualificada de 
todos os atores sociais envolvidos a partir 
dos desafios revelados no Plano Referen-
cial de Desenvolvimento Sustentável da 
Península de Itapagipe (PRDSPI), elaborado 
pela CAMMPI e NAI (Núcleo de Articulação 
Institucional de Itapagipe) em novembro 
de 2000, em revisão para relançamento 
em 2007 com cenário construído com 
horizonte de 10 anos – até 2016. O Plano 
foi concebido, devendo ser identificadas as 
prioridades a cada ano, numa metodolo-
gia configurada em ações fundamentadas 
nos diagnósticos sociais, nas estatísticas 
locais e nas necessidades coletivas. O 
PRDSPI tem execução gerenciada de ma-
neira conjunta pela CAMMPI e pelo NAI. 
Anualmente, o Encontro do Fórum 
de Desenvolvimento Local reúne co-
munidades, dirigentes públicos, téc-
nicos e empresários com o objetivo 
de avaliar o desenvolvimento do pla-
no e fazer os ajustes necessários.

Com o intuito de construir uma iden-
tidade política para a Rede CAMMPI, 
o Centro de Arte e Meio Ambiente e a 
Associação de Moradores do Conjunto 
Santa Luzia pensaram em uma ação que 
fortalecesse o coletivo, de modo a ser o 
interlocutor de suas demandas. Inicia-se 
a parceria com a Coordenadoria Ecumê-
nica de Serviço – CESE, mediante seleção 
do projeto Fórum de Desenvolvimento 
Sustentável em um edital nacional do 
Programa de Apoio Estratégico, para 

o período de três anos (2004-2006).
O objetivo central do Projeto Fórum de De-
senvolvimento Sustentável foi consolidar o 
espaço permanente e de reflexão na Penín-
sula de Itapagipe buscando sempre estra-
tégias e soluções compartilhadas, ao tem-
po que fortalecia política e tecnicamente 
as organizações sociais envolvidas na rede.
O projeto, além de carrear os recursos 
financeiros para montar infra-estrutura 
capaz de atender a rotina diária da rede, foi 
fundamental na organização da memória e 
história do processo, na soma dos saberes 
técnico e cotidiano, na produção e apro-
priação do conhecimento e na estrutura-
ção do que já vinha sendo desenvolvido.

A sistematização foi construída com o 
objetivo de “identificar necessidades e 
novas formas de participação cidadã nas 
experiências efetivadas pela CAMMPI, com 
o intuito de enriquecer política, social, 
cultural e economicamente suas propostas 
de intervenção” e viabilizada para con-
templar alguns indicativos das instituições 
gestoras, da rede e da parceria, tais como: 
compreender a experiência e aprimorar a 
prática, ressaltando a lógica das relações 
e as contradições; socializar a experiên-
cia com outras práticas colocando para 
reflexão as contribuições e aprendizados 
a partir do que foi vivenciado amplian-
do e expandido as ações; documentar e 
divulgar os conhecimentos aprendidos.
Eixo de trabalho “A contribuição das 
subcomissões para a concretização do 
Plano Referencial de Desenvolvimento 
de Itapagipe”, foi definido na plenária da 
Rede, já que cada uma das sete subco-
missões seria incentivada a recuperar e 
ordenar a sua história para compartilhar 
com as demais – interpretação coletiva.
O trabalho consistiu na realização de 
oficinas participativas ministradas pela 
assessoria da CESE e da CAMMPI, foram 
ao todo oito os momentos coletivos 
além os sete momentos para construção 
de linhas do tempo, com as subcomis-
sões de trabalho (Cultura e Informação; 
Educação; Meio Ambiente; Juventude 
e Reflexão sobre a Violência; Habitação 
e Qualidade de Vida; Trabalho e Renda; 
Saúde e Assistência Social) que também 
foram via oficinas lúdicas/ participativas.

Esta forma de trabalho permitiu um 
processo mais amplo de reflexão e in-
ternalização da história, possibilitando 
organizar o relato em seis partes, a saber: 
1) A Península de Itapagipe; 2) Retomando 
a História; 3) Revisitando Práticas, De-
satando Nós; 4) As Várias dimensões da 
Prática; 5) Outros Olhares; e 6) Aprendiza-
dos e Recomendações, além de uma parte 
com anexos e bibliografias utilizadas.

Como principais aprendizados citamos: a 
interlocução política através de Redes é 
mais contundente que de forma isolada, 
mesmo dentro do território, que a  estru-
tura organizacional da CAMMPI facilita 
o empoderamento das organizações já 
que o “poder de decisão” é distribuído 
igualitariamente  nos encontros semanais 
deliberativos, que a ação desenvolvida via 
subcomissões temáticas tem forte carga 
de coletivismo social já que o objetivo do 
trabalho deixa de ser individual e passa a 
ser coletivo, que os indicativos contidos 
no Plano de Desenvolvimento  e viabiliza-
dos pelas subcomissões se transformam 
em vínculo institucional na caminhada 
por resoluções em determinadas áreas 
de interesse, e que a forma de gestão e a 
contribuição das subcomissões dispen-
sa a figura do “líder”, do “coordenador” 
definindo responsabilidades iguais e 
criando  o controle social compartilhado.

Comissão de Articulação e 
Mobilização dos Moradores da 

Península de Itapagipe
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Com o objetivo de integrar os mais di-
versos setores da sociedade civil para 
a promoção de ações no campo da ha-
bitação e do meio ambiente foi criado, 
em 2001, o Núcleo de Habitação e Meio 
Ambiente (NUHAB), rede composta por 
entidades e grupos da sociedade civil 
que vêm acompanhando a problemáti-
ca urbana e ambiental, principalmente 
em Fortaleza, capital do Ceará. A imple-
mentação do Estatuto da Cidade (lei nº 
10.257/01), fruto de uma luta de 12 anos 
liderada pelo Fórum Nacional da Reforma 
Urbana, é uma das principais diretrizes de 
atuação da rede que, por meio de deba-
tes, propostas, ações concretas, articula-
ções junto aos movimentos populares, 
entidades da sociedade civil e ao poder 
público vem contribuindo para difundir 
e exigir a aplicação da lei em Fortaleza.
A missão do NUHAB é promover a gestão 
democrática da cidade e a reforma urbana, 
monitorando e influenciando as políticas 
públicas de habitação e meio ambiente, 
por meio de uma atuação conjunta com 
os movimentos sociais e populares na 
luta pela efetivação do direito à cidade.
Um dos motivos que levou o grupo a 
agir em rede foi o acúmulo de vivências, 
projetos e ações na área da habitação, 
articuladas de maneira pontual, mas que 
convergiam na busca de uma cidade mais 
justa e democrática, com a efetiva partici-
pação dos cidadãos e cidadãs nas políticas 
públicas urbanas. A troca de experiências 
e saberes dessas organizações e coletivi-
dades tem permitido ao NUHAB, ao longo 
dos anos, dialogar com os conflitos, as 
diferentes visões e vivências relacionadas 
às questões urbanas, envolvendo, sobre-
tudo, as favelas e áreas de risco, além de 
proporcionar um espaço de permanente 
capacitação técnica, jurídica e popular 
de maneira horizontal e democrática.
O NUHAB tem atuação na cidade de 
Fortaleza e suas ações dirigem-se à po-
pulação daquela cidade, em especial: 
habitantes da periferia e de áreas de 
risco; gestores públicos; representantes 
de entidades e movimentos da socie-
dade civil e profissionais da mídia.

Uma das características mais marcantes 
do NUHAB é a diversidade de seus compo-

nentes. Reúne, em um só grupo, Entidades 
de caráter técnico e jurídico – CEARAH 
Periferia, Centro de Defesa da Vida Herbert 
de Sousa (CDVHS) e Escritório de Direi-
tos Humanos Frei Tito de Alencar (EFTA); 
Organizações populares – Federação de 
Bairros e Favelas de Fortaleza, Central dos 
Movimentos Populares e Movimento dos 
Conjuntos Habitacionais; Projetos uni-
versitários de assessoria jurídica popular 
- Centro de Assessoria Jurídica Universitária 
(Caju) e Núcleo de Assessoria Jurídica Co-
munitária (Najuc), ambos da Universidade 
Federal do Ceará, e o Serviço de Assessoria 
Jurídica Popular (Saju) da Unifor; Entidades 
de origem pastoral – Cáritas Arquidiocesa-
na de Fortaleza e Comunidades Eclesiais 
de Base; e ONG de enfoque nas discus-
sões de gênero – Centro Socorro Abreu.
Filiado ao Fórum Nacional de Reforma 
Urbana (FNRU) e ao Fórum Nordeste 
de Reforma Urbana (FNeRU), o NUHAB 
também tem buscado articular-se regio-
nal e nacionalmente para compartilhar os 
desafios da reforma urbana, buscar par-
cerias e participar dos principais debates 
dos movimentos sociais sobre as políticas 
nacionais de habitação e regularização 
fundiária. A rede também tem participado 
intensamente das Conferências Nacionais 
das Cidades e com assentos, por meio 
de suas entidades, no Conselho Nacional 
das Cidades. Apesar do curto tempo de 
atuação, o NUHAB tem conquistado impor-
tantes espaços políticos e obtido grandes 
vitórias, a exemplo da luta pela discussão 
participativa da revisão do Plano Diretor de 
Fortaleza e a inserção da regularização fun-
diária nas políticas municipais de moradia. 
Uma das articulações recentes do NUHAB 
tem sido a criação do Fórum Estadual 
de Reforma Urbana (FERU/Ceará) com a 
perspectiva de ampliar as discussões sobre 
o direito à cidade em âmbito estadual.

Dentre as ações desenvolvidas pela rede, 
destaca-se a intervenção em políticas 
públicas, mediante a colaboração no 
programa de governo no setor de habita-
ção e desenvolvimento urbano da atual 
Prefeitura de Fortaleza; a elaboração do 
Plano Emergencial de 100 dias para as 
94 áreas de risco no período chuvoso; 
a introdução do Plano Diretor na pauta 

da agenda da cidade; a participação nas 
discussões sobre a Política de Regulariza-
ção Fundiária da Prefeitura Municipal de 
Fortaleza; o acompanhamento da constru-
ção da Política Habitacional de Interesse 
Social, do programa Habitar-Brasil BID e do 
Conselho Municipal de Habitação Popu-
lar; e participação no núcleo gestor do 
Plano Diretor de Habitação de Fortaleza. 

A sistematização realizada pelo NUHAB, 
com apoio de CESE, foi uma experiência 
relevante que mostrou concretamente à 
rede o quanto é importante ter a memó-
ria e o quanto é importante disseminar o 
conhecimento sobre sua rica trajetória de 
luta junto aos movimentos, especialmente 
da Terra Prometida. Relevante ainda por-
que contribuiu para que a Regularização 
Fundiária passasse a ser colocada em pauta 
na cidade de Fortaleza. A sistematização 
reforçou para a rede que mesmo sendo 
um processo desafiante e difícil, sem ela 
não é possível completar o ciclo do PMAS.
O PAE permitiu que o NUHAB pudesse 
ampliar e potencializar suas ações na 
luta pelo Direito à Cidade. A interven-
ção política da rede, através do projeto 
apoiado pelo PAE, teve um impacto 
sem precedentes nos rumos da Cida-
de de Fortaleza e no empoderamento 
dos movimentos populares na luta pelo 
Plano Diretor Participativo da Cidade.

Núcleo de Habitação 
e Meio Ambiente
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A Pacari é uma árvore encontrada em 
ambientes do Cerrado conhecidos como 
Campo Manso, Boca de Chapada ou 
Cerrado agreste. Quando se encontra 
uma árvore de Pacari, se encontram 
muitas outras árvores próximas, por-
que ela é uma planta estanhadeira, 
espalha suas sementes pelo vento.
Esta árvore foi escolhida como o sím-
bolo de uma articulação que reúne 
grupos comunitários e associações que 
trabalham com plantas medicinais e 
estão espalhadas pelo bioma Cerrado. 
Os ventos que sopraram e trouxeram a 
semente desta articulação foram a Rede 
Cerrado e a Rede de Plantas Medicinais 
da América do Sul. Em 1999, esta semen-
te de articulação encontrou sua terra 
mãe na REDE – Rede de Intercâmbio de 
Tecnologias Alternativas, que a prepa-
rou para germinar e receber no tempo 
das águas as suas primeiras chuvas.
A árvore nasceu e conheceu seu ambien-
te através de diagnósticos participativos 
sobre o trabalho de saúde e meio am-
biente desenvolvido por diversos gru-
pos comunitários nos estados de Minas 
Gerais, Goiás, Tocantins e Maranhão. 
A metodologia utilizou o símbolo da 
“árvore do trabalho” que identificou as 
potencialidades e dificuldades de cada 
grupo. Os diagnósticos proporcionaram 
um conhecimento mútuo entre os grupos 
e o planejamento participativo de um tra-
balho articulado, a “árvore da articulação”.
A árvore da articulação foi batizada pelo 
nome de Pacari, em junho de 2002, no I 
Encontro Nacional de Articulação e In-
tercâmbio de Experiências com Plantas 
Medicinais do Cerrado, na cidade de 
Ceres (GO). Nesse encontro, uma mão 
coletiva escreveu a sua certidão de nas-
cimento, a “Carta de Ceres”, contendo os 
princípios que fundamentam a sua vida. 
O universo de nossos sonhos e ideais é 
feito de espiritualidade e amor à natureza. 
Nossa missão é trabalhar com as plantas 
medicinais respeitando a diversidade 
cultural e o conhecimento popular em har-
monia com o uso sustentável do Cerrado.

A Pacari cresceu, criou brotos e fortaleceu 
seus galhos através de pesquisas, intercâm-
bios, capacitações, publicações, encontros 

e participação em espaços políticos.
Hoje, a árvore vive em um campo sócio-
ambiental que envolve aproximadamente 
80 organizações de 10 regiões dos esta-
dos de Minas Gerais (Alto Jequitinhonha, 
Médio Jequitinhonha, Norte de Minas e 
região Metropolitana de Belo Horizonte); 
Goiás (Vale do Rio Vermelho; Sudoeste 
de Goiás e região Metropolitana de Goiâ-
nia); Tocantins (Bico do Papagaio e Norte 
do Tocantins) e Maranhão (Região Sul). 
Suas ações são dirigidas a grupos comu-
nitários e de mulheres; associações de 
agricultores familiares; pastorais da saúde 
e da criança; casa de medicina indígena 
– organizações de origem urbana e rural.
De seus galhos floresceram os ideais de 
elaborar a Farmacopéia Popular do Cer-
rado e auto-regular a Medicina Popular, 
com o objetivo de alcançar o reconhe-
cimento social da prática popular do 
uso de plantas medicinais e contribuir 
para o uso sustentável do Cerrado. 

Esses frutos começam amadurecer e as 
suas sementes são esperadas por quem 
está aprendendo a arte de manejar o 
projeto político da Articulação Pacari.
Na perspectiva de contribuir para o reco-
nhecimento técnico e social da prática da 
Medicina Popular e para o uso sustentável 
do bioma Cerrado, a Articulação Pacari 
participa dos seguintes espaços de for-
mulação/controle de políticas públicas: 
Comissão Nacional do Cerrado, coordena-
da pelo MMA (Ministério do Meio Am-
biente) – CONACER; Comissão Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável de Povos e 
Comunidades Tradicionais, coordenada 
pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome); Grupo de Tra-
balho de Plantas Medicinais coordenado 
pelo MDA (Ministério do Desenvolvimento 
Agrário) que discute a Política Nacional de 
Plantas Medicinais e Fitoterápicos; Câmara 
Temática de Conhecimento Tradicional do 
CGEN – Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético do Ministério do Meio Ambiente.
A experiência sobre o uso tradicional das 
plantas medicinais para determinados 
sintomas e doenças está sendo registra-
da na Farmacopéia Popular do Cerrado. 
A Farmacopéia é um livro de linguagem 
fácil e descreve a ecologia, o manejo e o 

uso das plantas medicinais do Cerrado.
A Farmacopéia foi elaborada por Co-
missões Regionais formadas por rai-
zeiros, representantes comunitários 
e técnicos. A metodologia utiliza o 
diálogo de saberes, que valoriza o co-
nhecimento tradicional como a base da 
pesquisa e proporciona a sua comple-
mentação com informações técnicas.
As Comissões Regionais da Farmacopéia 
foram capacitadas sobre a medida provisó-
ria que determina normas e regras para o 
acesso a recursos genéticos, conhecimen-
tos tradicionais e repartição de benefícios 
(MP 2.186-16/01). A capacitação das Comis-
sões contou com a parceria do Departa-
mento do Patrimônio Genético do Ministé-
rio do Meio Ambiente e teve o objetivo de 
subsidiar a elaboração de estratégias para 
a proteção dos conhecimentos tradicionais 
que serão publicados na Farmacopéia.
Outra estratégia para a proteção dos co-
nhecimentos tradicionais da Farmacopéia é 
o seu registro como Bem Cultural de Natu-
reza Imaterial. Este registro foi solicitado ao 
IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional) do Ministério da Cultura.

 Referência da Farmaco-
péia Popular do Cerrado
 REDE – Rede de Intercâmbio de Tec-
nologias Alternativas é uma ONG (or-
ganização não governamental) que 
exerceu a secretaria executiva da Ar-
ticulação Pacari de 1999 a 2004.
 A Farmacopéia Popular do Cerrado é uma 
referência teórica sobre o uso e manejo 
sustentável de plantas medicinais do Cerra-
do a partir de conhecimentos tradicionais.
 O Bem Cultural de Natureza Imaterial é um 
patrimônio do povo atribuído a algo que 
ele pratica em sua vida como: rezas, festas, 
música, feiras, uso de plantas etc. O seu 
registro é importante para garantir a sua 
continuidade histórica e a sua proteção.
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Cheirar o Verde, ao invés de cheirar 
cola, é como se chama uma das eta-
pas metodológicas da interferência 
com crianças em situação de risco 
idealizada pelo grupo de arte edu-
cação Ruas e Praças, de Recife-PE.
Depois dos primeiros contatos com a 
criança e seus familiares, quando tem, 
ela é convidada para passar um período 
em um sítio rural onde funciona o Cen-
tro de Reabilitação Vida Nova, no muni-
cípio de Caaporã, em Pernambuco. Esse 
sítio já foi terra de usineiro de cana-de-
açúcar, foi ocupado pelo Movimento 
dos Sem Terra, que doou o espaço para 
ser transformado em local de vivência, 
educação, profissionalização e produ-
ção de alimentos orgânicos, invertendo 
a lógica capitalista e de degradação 
ambiental da empresa álcool-açucarei-
ra. A criança pode se tornar um habi-
tante permanente do sítio, se assim o 
desejar, integrando o grupo que lá vive.
O Ruas e Praças é um dos vinte e sete 
grupos de arte educação, espalha-
dos por seis municípios do Estado de 
Pernambuco – Recife, Olinda, Glória 
de Goitá, Cabo de Santo Agostinho, 
Vitória de Santo Antão e São Lourenço 
da Mata - que integraram a Rede PIPA 
– Programa de Inclusão Pela Arte, du-
rante os três anos de apoio da CESE por 
intermédio do PAE, na sua 1a edição.

A Rede PIPA foi desenhada tendo como 
referência o estudo sobre a identidade 
do arte-educador, enquanto indivíduo 
e sujeito coletivo, sua qualificação 
profissional e a formulação de propos-
tas para intervenção da arte-educa-
ção em espaços públicos, garantindo 
políticas de inclusão social pela arte.
Os três anos de apoio do PAE possibili-
taram que a Rede PIPA desenvolvesse 
uma metodologia apropriada para for-
mação, troca de saberes e intervenção 
pública, fazendo com que o conjunto 
dessas três modalidades levassem a in-
tervenção e interação com as políticas 
públicas envolvendo as prefeituras dos 
municípios e as secretarias de educa-
ção, do esporte e do meio ambiente. 
As Oficinas de Formação em Arte-Edu-
cação interagiram com as Rodas Aber-

tas ao Diálogo para transformarem-se 
nas Feiras de Artes, Cidadania e Pro-
dução Cultural em quatro municípios 
onde a Rede PIPA atuou. O envolvi-
mento das prefeituras, secretarias de 
educação e desportos e escolas pú-
blicas foi a estratégia para a interação 
da Rede com as políticas públicas, um 
dos objetivos do PAE. Dessa forma, as 
Feiras de Artes funcionaram como lócus 
catalisador da arte-educação nesses 
municípios, com um viés de mudança 
social. A experiência dessas feiras foi 
o foco da sistematização específica 
feita pelo PIPA, em um texto intitulado 
4 F; Fazer Feira Fazendo Formação. 
A inclusão social do arte-educador, 
assim como a qualificação da arte-
educação como instrumento para a 
formação de uma consciência crítica 
em relação ao papel da arte educação 
como fator de inclusão social e busca 
de direitos – duas estratégias pro-
postas pelo PIPA – se confirmaram.
A Rede PIPA levou governantes, espe-
cialistas em arte educação, artistas e 
arte-educadores para as Rodas de Diá-
logo, espaço onde o debate entre esses 
atores produziu novos conhecimentos, 
indicou rumos a seguir e provocou 
ações conjuntas dentro das Secretarias 
de Estado. O fato do PIPA apresentar-
se como rede obrigou as secretarias a 
se organizarem também como “redes”. 
Elas tiveram que se articular dessa 
forma para dar respostas à Rede PIPA.
A Rede introduziu a arte-educação 
como um tema novo dentro das es-
colas públicas e como instrumento 
pedagógico. E, também, ampliou a 
contratação de arte-educadores na 
programação da Secretaria de Arte e 
Cultura dos municípios onde atuou.
Durante o período apoiado, a Rede 
PIPA “ocupou” o Fórum Social Nordes-
tino, direcionou o modo de organizar 
arte e cultura no evento e mostrou os 
aprendizados que a reflexão traz desse 
processo de produção cultural que mo-
biliza, organiza e realiza formação, mo-
vendo pessoas e envolvendo grupos.

Concluídos os três anos do PAE, no 
sentimento de um dos integrantes 

da Rede “desvendou-se um universo 
maior para o arte-educador e abriu 
maiores possibilidades de sustenta-
ção para os programas que tratam a 
arte como instrumento de inclusão 
de grupos sociais que sofrem injus-
tiça, principalmente por razões de 
classe, gênero, etnia ou racismo.” 
A experiência do PIPA foi sistemati-
zada e publicada em Tecendo Idéias, 
um informativo do Centro Nordestino 
de Educação Popular, de Recife-PE.

P I P A
Projeto de Inclusão 

pela Arte
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Nascida no chão árido, marcado pela caatinga, 
embrenhada nos resquícios de mata atlân-
tica, sempre com gosto de mel, com cheiro 
suave do pólen, com a tenacidade da cera, 
a precisão da própolis e a fortaleza da geléia 
real, a Rede Abelha desabrocha no Rio Gran-
de do Norte em 2003, tendo como âncora 
toda uma caminhada realizada de organiza-
ção e assessoria aos Grupos de Apicultores 
desencadeado pelo Grupo Colméias.
O Grupo Colméias iniciou ações educativas 
nas temáticas de apicultura, meio ambiente e 
cidadania formando 04 grupos de produção 
em 04 municípios do Rio Grande do Norte. Em 
sua composição social registrava-se a presença 
de educadores, profissionais liberais, apiculto-
res, sociólogos, filósofos, médicos, pequenos 
proprietários e sem terra, todos reunidos 
pela idéia de realizar uma ação educativa que 
oportunizasse a vivência da cidadania, demo-
cracia, geração de renda e políticas públicas. 
Fundamentalmente, a organização visa a 
grupalização das pessoas para que vivenciem 
no processo educativo reflexões articuladas 
com ações coletivas no mundo vivido. 
Para esses grupos foram repassadas colméias 
e um conjunto de equipamentos necessá-
rios para dar início às atividades (macacões, 
fumigador, formão, vassourinha, cera). Naque-
la época, os grupos participaram de cursos 
de noções básicas para criação de abelhas 
e receberam acompanhamento técnico.
Na medida em que as ações foram acontecen-
do, gerou-se uma idéia de realizar encontros de 
apicultores por região e depois reunindo todas 
as regiões em encontros estaduais. Em 2006, 
foram listados 54 grupos de produção, em 24 
municípios do Rio Grande do Norte. Houve 
uma difusão da maneira de reunir, de pensar, 
de lutar, de conquistar e, especialmente, de se 
organizar para atuar na cadeia da apicultura e 
nas demandas da sociedade, a partir das moti-
vações da Rede Abelha e do Grupo Colméias.
Os filiados da Rede Abelha são famílias da 
agroecologia, da agricultura familiar e da 
economia solidária e que integram grupos de 
produção informais, associações e coopera-
tiva, além de ONGs que atuam na cadeia da 
apicultura, da meliponicultura, nas políticas 
públicas, em processos de educação e cultura.
No início, os grupos eram formados pratica-
mente por homens adultos. Com o desen-
volvimento das ações, percebe-se a presença 
das crianças e juventude, bem como das 
mulheres. No levantamento realizado em 
2006, foram catalogadas como filiadas à Rede 
Abelha RN 780 famílias, com 14.100 colméias, 
que produziram 410 toneladas de mel.
A Rede Abelha tem como missão desenvol-
ver ações em rede sendo uma alternativa de 
natureza produtiva, ecológica, justa e solidária, 
fomentando processo educativos e de desen-
volvimento sócial, econômico e ambiental, 
fortalecendo a criação racional de abelha na 
apicultura e meliponicultura, junto às famílias 
de agricultores familiares do Rio Grande do 
Norte e do Brasil. A rede desenvolve ações de 
intercâmbio de experiências, sistematização 

e validação de conhecimentos, acompanha-
mento técnico aos filiados, fortalecimento das 
lutas das entidades e movimentos populares, 
sempre em articulação com as experiências 
da Rede Abelha do Nordeste, no sentido 
de ampliar o desenvolvimento institucional 
por meio do planejamento estratégico, da 
intervenção nas políticas públicas, a partir de 
parâmetros éticos, da democracia e da justiça.
Atualmente, a Rede Abelha do RN está 
presente nas regiões Agreste Potiguar, Litoral 
Norte, Litoral Oriental, Potengi, Trairi, Zona 
Salineira e Alto e Médio Oeste Potiguar.  

Destacam-se algumas conquistas da Rede, em 
âmbito nacional, na esfera governamental: 
luta por desapropriações de terras de inte-
resse de apicultores; realização de seminário 
para áreas da Reforma Agrária; negociação 
com equipe técnica do INCRA; negociação 
da entrada do mel na merenda escolar e nos 
programas de compras de alimentos; con-
quista do Projeto de Formação de Educado-
res/Sistematização e Validação de experiências 
– material didático, pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego. No plano estadual, conquis-
tou a aprovação de 34 projetos produtivos 
com infra-estrutura apícola para grupos de 
base/produção (material de apicultura).
Nos vôos da sistematização com a CESE, a Rede 
Abelha foi compreendida como um sujeito 
coletivo, por causa das suas ações educativas 
serem práticas estruturadas, estruturantes, o 
que possibilita ser capaz de articular inúmeras 
dezenas de atores ativos na cadeia da apicultu-
ra e meliponicultura, em processos ecológicos, 
solidários e justos, dentro da agricultura fami-
liar, na economia solidária ou em outras áreas.
Por ser sujeito coletivo, a Rede Abelha é 
produtora de sentidos, de intencionalida-
de em suas ações. Percebeu-se que em sua 
trajetória foi capaz de gerar uma simbologia 
vivenciada pelos seus filiados e adeptos e 
que a torna reconhecida por outros atores. 
Outro aspecto reside no fato de suas ações 
possuírem natureza educativa, sendo mar-
cadas pela participação, construção coletiva, 
comunhão e partilha do caminho trilhado. No 
processo de sistematização e validação de suas 
práticas, identificou-se que a Rede trazia em 
sua história a capacidade de reunir filiados, ge-
rar oportunidades de reflexões e proposições 
políticas. Nesse processo, a Rede produziu bens 
materiais e imateriais, inclusive conseguindo 
assegurar o pensar, o fazer, como parte de um 
único processo vivido pelos seus integrantes.
Nesse processo de sistematização, sempre 
produzindo méis gostosos e saborosos, a 
Rede Abelha gerou diversos materiais peda-
gógicos a partir da sistematização e validação 
com educadores e filiados. Alguns desses 
materiais foram: CD musical “Cantando com 
as abelhas” – Contêm 8 músicas produzidas 
pelos apicultores músicos, além de 10 pro-
gramas de rádio; álbum seriado “A vida das 
abelhas”; cartilha impressa e cartilha interativa 
“Aprendendo com as abelhas”; livreto “Os 
produtos das abelhas”; coletânea de textos 

didáticos “Lendo com as abelhas”; vídeo “Rede 
Abelha: criação de abelhas”; folder “Ação 
Educativa da Rede”, além de textos diversos.
Nesse processo de sistematização e de 
elaboração, a Rede Abelha demonstrou que: 
a formação educativa em rede possibilita a 
vivência da sociabilidade entre os sujeitos; o 
aprendizado reunindo conhecimentos atuais 
e tradicionais sendo articulados em novas 
experiências e ações; a organicidade entre 
a base, educadores e coordenação sendo 
articulada em todos os momentos das ações. 

O PAE possibilitou à Rede Abelha do RN, 
através do Projeto “Educação e ação política 
na atividade apícola” o apoio fundamental na 
sua história. A Rede testemunha que vivenciou 
uma ação pedagógica de natureza democráti-
ca, inclusiva, fraterna, onde os participantes são 
sujeitos ativos nos diversos cenários, tendo o 
dialogo como mediação, a ação coletiva ferra-
menta capaz de reunir e direcionar rumos; uma 
reflexão da superação da ruptura existente 
entre o trabalho material e o intelectual, entre o 
agir e pensar; tendo o dialogo presente em to-
das as gotas de mel para montagem dos vôos 
estratégicos; a construção de um conhecimen-
to coletivo, que vai muito além de contemplar 
ou interpretar a realidade, mas que se vincule 
intimamente à realidade concreta, cotidiana, 
tendo em vista a sua transformação; o diálogo 
que aponta para a preservação e potencializa-
ção dos valores coletivos, e não apenas com 
valores individuais; um processo de formação 
teórica e prática dos atores que integram o 
sujeito coletivo de apicultores, educadores e 
técnicos que foram capazes de propiciar a cria-
ção e difusão de tecnologias sociais no interior 
da Rede Abelha; de ter conseguido apropriar-se 
das ferramentas da sistematização e validação, 
além de fazer desse espaço a formação de 
educadores populares; de ter contribuído na 
formação do Banco de Dados da Rede Abelha; 
de ter sido alimentada com os fundamentos 
de uma estratégia como alternativa ecológica, 
onde a base é uma produção limpa e susten-
tável, com preservação e recuperação da bio-
diversidade; de ter fomentado elementos para 
a produção de natureza justa e solidária, onde 
a produção ganhasse o contorno coletivo, 
marcado pela não exploração do trabalho e da 
apropriação dos resultados finais da produção.

A Rede Abelha manifesta sua alegria à CESE 
pelo apoio do PAE. A Rede Abelha compre-
ende que apesar dos avanços demonstrados 
aqui e nos demais relatórios, que necessita 
do apoio e fomento de entidades como a 
CESE, para que possa continuar construindo 
ações transformadoras e construtoras de 
novos valores no mundo, capazes de pensá-lo, 
realizando sua denúncia e criando alternativas 
como um sujeito coletivo produtor de sentidos.

Viva a Cese.
Viva a Rede Abelha.

Rede Abelha Do Rio 
Grande Do Norte 
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A partir da incorporação da noção de 
Direito Humano à Alimentação Adequada 
e da concepção política de Soberania Ali-
mentar, diferentes organizações populares 
articulam-se em rede para consolidar uma 
experiência de democratização do acesso 
ao alimento ecológico e construção de 
um projeto popular na área de segurança 
alimentar e agricultura sustentável. Assim 
se concretiza a experiência das Redes Lo-
cais de Colaboração Solidária e Soberania 
Alimentar, que atualmente seguem para 
a construção da Rede Regional de Cola-
boração Solidária e Soberania Alimentar. 
Numa construção coletiva de conhecimen-
tos provindos da prática social, as edes 
buscam a seguinte missão: “Democrati-
zação do alimento ecológico através da 
estratégia da Sócioeconomia Popular Soli-
dária e da conquista da Soberania Alimen-
tar”. Para alcançar esse desafio, as redes 
acreditam na formação de alianças entre 
organizações populares de origem rural e 
urbana, mobilizadas pelo direito à alimen-
tação adequada, onde a pauta passa a ser 
o controle e mudança da cadeia produtiva. 
As principais atividades desenvolvidas pe-
las redes locais estão estruturadas em três 
eixos: Abastecimento Alimentar, Formação 
e Comunicação, Organização e Articula-
ção. A estrutura organizativa das redes 
acompanha esses eixos e é dividida em três 
núcleos temáticos, sendo que as organiza-
ções têm representação em cada núcleo. 
Presentes em seis municípios distintos do 
Centro-Sul do Paraná, as Redes de Cola-
boração Solidária e Soberania Alimentar 
apresentam uma gama diversificada de 
entidades componentes. As de origem ru-
ral são representadas por três associações 
de agricultores ecológicos – Associação de 
Agricultores Ecológicos São Francisco de 
Assis (ASSIS), Associação dos Grupos de 
Agricultores Ecológicos do Turvo (AGAE-
CO) e Associação para o Desenvolvimento 
da Agroecologia e Reforma Agrária (ADA-
RA). As organizações oriundas do meio 
urbano são representadas pelas pastorais 
(da Criança, da Juventude, da Comuni-
cação), pelos grupos organizados, como 
Movimento de Mulheres e também de 
entidades públicas como escolas, creches, 
asilos. Entre as entidades de assessoria 
estão o Instituto Equipe de Educadores 
Populares (IEEP) e a Associação CORAJEM.     

A população atendida pelas ações das 
redes é tão diversa quanto as entidades 
que as compõem: tanto são beneficiados 
camponeses – pois através da rede têm a 
oportunidade de produzir, se alimentar e 
comercializar alimentos ecológicos – quan-
to trabalhadores urbanos de baixa renda 
que têm acesso aos alimentos ecológicos a 
partir de suas organizações e novos circui-
tos de mercados locais a um preço nego-
ciado conjuntamente com agricultores. 
Outros beneficiários dessa proposta são 

crianças, adolescentes e idosos atendidos 
por entidades governamentais que partici-
pam das redes e têm acesso aos alimentos 
ecológicos fornecidos pelo Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) do Governo 
Federal. Existem também beneficiários 
indiretos que mesmo não participando 
de nenhuma das redes têm a oportunida-
de do acesso aos alimentos através das 
Feiras Ecológicas localizadas nos bairros. 

A história das redes locais começa a ser 
contada em meados de 2001, quando o 
IEEP inicia um trabalho de formação de 
grupos de agricultores ecológicos. A partir 
da consolidação desses grupos e da pro-
dução de alimentos, o Instituto Equipe e a 
recém consolidada Associação de Grupos 
de Agricultores Ecológicos do Turvo (AGA-
ECO) iniciam uma articulação entre orga-
nizações rurais e urbanas para efetivar a 
criação de uma Feira Ecológica num bairro 
de periferia da cidade de Guarapuava. 
Com a evolução da proposta de organiza-
ção e abastecimento alimentar, as redes 
locais começaram a se articular entre si. O 
ápice dessa articulação acontece em 2005, 
com o 1o Seminário Regional das Redes de 
Soberania Alimentar, que foi um momen-
to de troca de experiência, planejamento 
de ações conjuntas e também um espaço 
de negociações com o poder público de 
alguns municípios. Foi nessa data que se 
firmou um convênio entre a Prefeitura de 
Irati e a rede desse município, garantin-
do repasse mensal de recurso municipal 
para as atividades da rede. A partir desse 
convênio, as redes perceberam sua força 
política e iniciaram negociações nos mu-
nicípio de Inácio Martins e Teixeira Soares. 
Atualmente são três os convênios firmados 
entre redes e Prefeituras para a viabilização 
de ações de abastecimento alimentar. 
O ganho político representado pela capa-
cidade de intervenção no poder municipal 
é decorrente de uma maior organização 
e estruturação institucional que as redes 
locais alcançaram. Sob essa ótica, as redes 
apresentaram uma considerável parceira 
para seu desenvolvimento institucional. 
Em 2004, as Redes Locais de Colaboração 
Solidária e Soberania Alimentar foram 
contempladas no Programa de Apoio 
Estratégico (PAE) que, além da destinação 
de recursos, proporcionou um formato 
de apoio que contava com encontros de 
formação para as entidades animadoras 
do processo e modelos de acompanha-
mento das redes – como planejamento, 
monitoria, avaliação e sistematização. Tais 
sugestões oferecidas pelo PAE qualificaram 
o apoio ao desenvolvimento das redes e 
das próprias organizações componentes, 
que muitas vezes incorporaram essas 
metodologias na sua dinâmica institu-
cional. Nesse sentido, o planejamento e 
monitoramento foram incorporados como 
instrumentos recorrentes e a sistematiza-

ção da metodologia foi a grande inovação. 

A sistematização das metodologias, realiza-
da na rede local de Irati, se baseou em três 
eixos de orientação que estão presentes 
em todas as redes locais: método pasto-
ral, articulação em rede e abastecimento 
alimentar. Utilizando diferentes instrumen-
tos de captação e reflexão das experiên-
cias vivenciadas – como linha do tempo, 
glossário de experiência, jogo de idéias – a 
sistematização possibilitou a identificação 
e reflexão crítica dos principais consensos 
e dissensos existentes na experiência. Esses 
elementos apontaram para a necessidade 
de buscar uma maior coerência do objetivo 
da rede. Além da identificação de desafios, 
a sistematização também mostrou que é 
possível transformar a experiência vivida 
em objeto de conhecimento em constante 
construção. Prova dessa afirmação foram 
as reuniões seguintes à oficina de compar-
tilhamento das aprendizagens geradas na 
sistematização, que apresentaram parte da 
resolução das dificuldades e posteriormen-
te maior fluidez para as atividades da rede 
de Irati. Além da rede de Irati, outras redes 
locais e entidades componentes absorve-
ram os objetivos e metodologias da siste-
matização e atualmente preparam a reali-
zação desse processo em suas dinâmicas.
Atualmente existem seis Redes Locais 
de Colaboração Solidária e Soberania 
Alimentar presentes nos municípios de 
Irati, Teixeira Soares, Inácio Martins, Fer-
nandes Pinheiro, Guarapuava e Turvo.  
O Instituto EQUIPE é uma ONG que 
atua com a temática do Desenvolvi-
mento Local Sustentável na Região 
Centro e Centro-Sul do Estado do 
Paraná, junto ao campesinato.
A Associação Corajem tem como pro-
jeto o apoio ao Desenvolvimento de 
organizações a partir do protagonis-
mo de Adolescentes e Jovens através 
da Educação Popular e a construção 
de uma nova sociedade com projetos 
populares no resgate de relações de 
justiça, fraternidade e solidariedade.

Rede De Soberania 
Alimentar 
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O projeto SOS Zona Costeira foi desenvol-
vido por uma articulação entre diferentes 
movimentos, compondo um campo de 
atuação política de contraposição aos 
modelos hegemônicos de desenvol-
vimento impostos pelo Estado e pelo 
capital desde a década de 70 do século 
passado na Zona Costeira do Ceará. 
A composição dessa articulação envol-
ve múltiplos sujeitos, organizados em 
espaços específicos e distintos entre si. 
Desse modo, os pescadores e pescadoras 
se articulam no Fórum de Pescadores e 
Pescadoras do Litoral Cearense – FPPLC; 
as ONGs, entidades comunitárias e Conse-
lho Pastoral dos Pescadores se articulam 
no Fórum em Defesa da Zona Costeira do 
Ceará – FDZCC; e educadores, educadoras, 
escolas e outras organizações ligadas à 
educação formal ou não formal, articu-
lam-se na Rede de Educação Ambiental 
do Litoral Cearense – REALCE. Entretanto, 
ao compor um campo de atuação, esses 
sujeitos têm importantes pontos em que 
se encontram, se entranham ou se comple-
mentam num coletivo amplo dos movi-
mentos sociais da Zona Costeira do Ceará. 
A missão da rede é contribuir com a 
construção da democracia e da sustenta-
bilidade socioambiental da Zona Costeira, 
através da mobilização de múltiplos sujei-
tos em leituras críticas e ações coletivas e 
solidárias de enfrentamento ao modelo de 
desenvolvimento hegemônico, pautado na 
acumulação de capital em detrimento dos 
recursos naturais e das formas de vida das 
comunidades tradicionais ali presentes. 
Porque as lutas e os sujeitos não estão 
desvinculados, as pautas específicas de 
cada um de alguma forma se inserem 
nesse coletivo como pauta de todos, sendo 
que cada qual individualmente assume 
papéis, interesses e estratégias distintas, 
mas não antagônicas. Assim, por exem-
plo, a problemática da pesca predatória 
é de interesse de todas as pessoas, mas 
o sujeito fundamental de sua luta são 
pescadores e pescadoras. Entretanto, o 
FDZCC assume um importante papel de 
mobilização contra esse tipo de pesca, 
enquanto sujeito que agrega organizações 
e pessoas inseridas no universo das lutas 
e ações na Zona Costeira. Interessa, assim, 
a todas as pessoas, o combate ao turismo 
predatório e à especulação imobiliária, 
mas cada um/a atua de acordo com suas 
possibilidades e interesses específicos. 
O projeto SOS Zona Costeira vem exata-
mente no sentido de fortalecer a organiza-
ção desses sujeitos e suas lutas políticas. 

A estratégia central é promover uma forte 
articulação entre eles, conformando um 
movimento social com identidade e ban-
deiras definidas tanto no âmbito de suas 
especificidades, quanto de um coletivo 
de sujeitos que fazem a crítica ao modelo 
imposto e empreendem ações articuladas. 
Atualmente essas instâncias estão ama-

durecidas e desenvolvem múltiplas 
atividades em conjunto. As principais 
bandeiras continuam sendo a luta em 
defesa da pesca artesanal, contra a es-
peculação imobiliária, pela conservação 
e democratização dos recursos naturais 
e pela soberania das comunidades que 
tradicionalmente habitam a Zona Costeira 
do Ceará. As ações da rede dirigem-se a 
comunidades tradicionais da Zona Cos-
teira; organizações comunitárias e orga-
nizações sociais que atuam nessa região.
Dentre os principais desafios hoje postos 
estão: a continuidade da movimentação 
frente à escassez de recursos, e continuar o 
amplo processo de mobilização das comu-
nidades e de outros sujeitos, num contexto 
em que se acirram as contradições e onde 
o capital cada vez mais vem invadindo essa 
região dentro de uma lógica de acumu-
lação concentradora e degradante que 
desconsidera as necessidades das comu-
nidades e não reconhece sua soberania. 
Um outro grande desafio é fortalecer o 
processo de organização e constituição 
das mulheres enquanto sujeitos políticos 
que, a despeito de sua presença forte e 
constante nas lutas sociais, têm invisibi-
lizadas suas questões e necessidades. A 
organização das mulheres provavelmente 
constituirá um novo sujeito que se soma 
e qualifica as lutas históricas no senti-
do de ampliar a democracia e processar 
dentro desse movimento as questões 
das desigualdades entre homens e mu-
lheres, bem como seu enfrentamento. 

A sistematização realizada por esta arti-
culação está focada no tema da influên-
cia nas políticas públicas relacionadas 
à carcinicultura. Uma das razões para a 
escolha dessa temática é a importância 
das ações do projeto SOS Zona Costeira 
no enfrentamento dessa atividade no 
Ceará e no Brasil, haja vista a sua con-
tribuição nos vários aspectos das lutas 
empreendidas pelo movimento social.
Assim, o foco central da sistematização são 
as metodologias e as estratégias de luta e 
as lições aprendidas pelo movimento nesse 
percurso. A abordagem é feita a partir dos 
cenários temporais do surgimento da car-
cinicultura no Ceará: das pequenas inicia-
tivas à sua consolidação como referência 
da política de desenvolvimento econômico 
para o Estado; como as comunidades, o 
movimento e a sociedade vão percebendo 
as nuances dessa problemática; como se 
dão as disputas em termos de discurso e 
produção técnica e como o movimento 
vai conformando uma luta. A partir de 
tudo isso, a articulação tira lições e desa-
fios para o movimento daqui pra frente. 

A grande inovação possibilitada pelo PAE é 
o enfoque no fortalecimento de coletivos. 
Do ponto de vista político, isso colabora 
tanto com a capacidade de intervenção 
social das redes quanto com a demo-

cratização e o amadurecimento em seus 
interiores e dos seus campos de atuação.
Fortalecer os coletivos significa fortale-
cer também os sujeitos individuais, não 
só para suas ações específicas especí-
ficas, mas, sobretudo, para seguir com 
estratégias de atuação mais amplas que 
envolvem diversos sujeitos, temas e 
estratégias — o que, em última instân-
cia, podemos supor, é uma importante 
colaboração para um grande campo de 
luta política de contra-hegemonia.
Além disso, os “balanços” das redes para 
implementar os projetos colaboram para 
a emersão de importantes questões sobre 
nossas dinâmicas, às vezes veladas por 
uma cegueira narcisista, ou pelas desi-
gualdades de poder que as estruturam 
e que, se não bem discutidas, limitam 
nossa capacidade de intervenção e de 
construção da democracia que queremos 
para o mundo. Nesse amadurecimento é 
importante a capacidade de identificar, 
discutir e encaminhar sobre nossas pró-
prias contradições e antinomias, no que 
o programa colabora bastante, seja nos 
processos de monitoramento e avaliação, 
seja nos momentos de formação — e 
seja, ainda, em nossos momentos inter-
nos de debates e prestação de contas.  
Nesse contexto, merece destaque a meto-
dologia de monitoramento do programa 
PAE, especialmente por proporcionar 
o encontro de diversas redes com suas 
beleza e problemáticas que, ao serem 
postas “na roda”, vão se tornando ricos 
elementos de aprendizagem e cresci-
mento político de cada uma e de todas. 
Esse é um trabalho muito mais com-
plexo, dadas as nossas diversidades de 
entendimentos, interesses e estratégias, 
mas representa um caminho interessan-
te, bastante fundamentado no acúmulo 
das organizações do campo popular 
democrático e no espírito do que cha-
mamos democracia em sua plenitude. 

Zona Costeira
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A Rede de Comercialização Solidária de 
Agricultores Familiares e Extrativistas do 
Cerrado é uma articulação de 1238 famílias 
de pescadores, extrativistas, agricultores fa-
miliares, assentados, vazanteiros e guias tu-
rísticos organizados em 24 municípios dos 
estados de Goiás, Minas Gerais e Bahia, que 
buscam desenvolver uma maior autonomia 
e sustentabilidade em relação aos meios 
de produção, crédito, agroindustrialização, 
comercialização e assistência técnica, por 
meio da estruturação de processos so-
ciais, produtivos e ecológicos baseados na 
solidariedade e na valorização do Cerrado.
A Rede está organizada em três territórios 
políticos que compreendem modos de 
vida e cultura associados, os quais dão 
a essas comunidades um sentimento 
de pertencimento ao Cerrado. Para de-
senvolvimento desses processos, a rede 
constituiu instrumentos cooperativos: a 
COOPCERRADO, em 2002, e a REDE CRED, 
em 2006, para a organização da produção, 
da comercialização e do acesso ao crédi-
to. Para dar identidade e valorizar todo o 
processo de organização sócio-ambiental 
dos agroextrativistas participantes da 
Rede de Comercialização Solidária, atra-
vés de seus serviços e produtos comer-
cializados, foi criada uma marca coletiva 
– “Empório do Cerrado” – e constituído 
um processo de reconhecimento/certifi-
cação participativa em rede, em parceria 
com o CEDAC – Centro de Desenvol-
vimento Agroecológico do Cerrado. 

A base do trabalho da Rede é o núcleo 
comunitário, onde cinco famílias orga-
nizadas por um monitor agroextrativista 
desenvolvem todo o processo de pro-
dução/manejo, verificação participativa 
dos princípios e acordos comunitários.
A Rede tem como princípios: respeitar o 
Cerrado; garantir o desenvolvimento com 
democracia e justiça; e fortalecer a iden-
tidade dos agroextrativistas do Cerrado.
Por meio de uma orgânica e densa rede 
comunitária de grupos sociais com uma 
enorme capilaridade geográfica nesses 
territórios que, até aqui, vinham sendo 
ignorados, a Rede conquista o direito e 
o reconhecimento de seu notório saber 
de se organizar em rede sobre um ter-
ritório através de suas práticas e da sua 
prévia organização político-comunitária.
A parceria entre a Rede e a CESE, através 
do PAE, no contexto da implementação 
do projeto Tecendo a Rede, teve como 
propósito fortalecer o processo em rede 
de organização sócio-político e produ-
tivo das famílias participantes da Rede 
de Comercialização Solidária animado 
pela formação de monitores – agroex-
trativistas em sistema de alternância.
Nesse curto período de vida, a Rede mostra 
que o processo em rede não só potencia-
liza a participação em espaços públicos, 
ou mesmo o acesso aos recursos públicos, 
como também permite maior enfrenta-

mento quanto à padronização da vida, 
pois, na rede, esses segmentos estão inven-
tando uma outra economia agroextrativis-
ta, que não dissocia a produção da nature-
za, nem tampouco da ação política. Essas 
mudanças se materializaram em conquistas 
junto ao poder público que, nesse proces-
so, sai da condição de fazer política para as 
pessoas e passa a fazê-la com as pessoas.

Algumas dessas conquistas foram: criação 
das primeiras reservas extrativistas (resex) 
no bioma Cerrado; aplicação do passivo 
ambiental dos assentamentos da reforma 
agrária, na aquisição das áreas de resex; 
valorização da economia agroextrativista 
no Cerrado mediante aprovação da Lei 
15.051 de 29 de dezembro de 2004, no 
estado de Goiás, que trata da matéria 
tributária dispondo sobre a redução de 
base de cálculo do Imposto de Circulação 
de Mercadoria e Serviços (ICMS) sobre a 
industrialização de produtos típicos do 
Cerrado (de 17% para 7%); elaboração de 
projeto de lei para proteção do baru, no 
município de Lassance/MG, baseado na 
portaria de proibição do corte do baru 
no estado de Goiás; conquista de áreas 
públicas para construção de unidades 
territoriais de armazenamento nos muni-
cípios de São Domingos/GO e Ibiaí/MG; 
introdução de produtos regionais agroex-
trativistas (baru e jatobá) no cardápio de 
513 instituições de ensino de 15 municí-
pios de Goiás pelo Programa de Aquisição 
de Alimentos, da Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB); reconhecimento 
da Rede pelo Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário como instituição implemen-
tadora de assistência técnica, entre outras.
Nesse processo de organização em rede, a 
sistematização teve como foco a contribui-
ção da formação de monitores em sistema 
de alternância para o fortalecimento políti-
co das comunidades participantes da Rede. 

A sistematização buscou perceber 
como a dinâmica em rede – pautada 
no saber fazer técnico e político dos 
agroextrativistas do Cerrado – poten-
cializa a inserção e a intervenção local 
e regional junto ao poder público.
Ao mesmo tempo em que construía uma 
identidade coletiva em rede, também se 
fortalecia a construção coletiva do sujeito 
político da sistematização, que foi se dan-
do em momentos coletivos, como nos en-
contros de formação de monitores, reuni-
ões preparatórias nas comunidades, fóruns 
territoriais, assembléias, oficina de siste-
matização com diversos sujeitos, entre eles 
conselheiros, monitores e comunidades.
Nas palavras dos conselheiros, a siste-
matização serve mais do que para contar 
a própria história. Serve para “resgatar 
nossos valores, para não perder nossos 
conhecimentos; mostrar para nós mesmos 
que somos capazes de mudar; aumen-
tar nossa responsabilidade; divulgar um 

modelo novo de trabalho; mostrar que 
somos capazes de tocar um empreendi-
mento deste tamanho; para nos reconhe-
cermos na nossa história”. Entendemos 
que as conquistas vieram, sobretudo, pela 
forma de organizar, que vem da trajetória 
da rede, ocupando espaços e rompendo 
com um imaginário dominante construído 
contra o Cerrado e seus povos, e como 
certo, a Rede vai continuar crescendo, 
incomodando e ousando na conquista dos 
direitos dos agroextrativistas do Cerrado.

Rede de Comercialização Solidária
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O projeto TRAMA – Tecendo a Rede pelo 
Direito à Cidade – foi apresentado à CESE 
pelo CEAP – Centro de Educação e Asses-
soria Popular de Porto Velho, Rondônia. 
Esse estado, marcado por grandes pro-
jetos de integração e desenvolvimento 
econômico, desde a sua formação territo-
rial, enfrentou intensos fluxos migratórios 
nas décadas de 1970 a 1990, situação que 
levou a uma concentração populacional 
em dois principais pólos urbanos, entre 
eles a capital, Porto Velho. A falta de capa-
cidade de infra-estrutura para absorver tal 
crescimento gerou sérios problemas de 
saneamento e habitação, mas a questão 
urbana para o Estado e para a sociedade 
tem sido considerada um “tema para o 
futuro”, conforme avaliação do CEAP. 
A partir da sua experiência de educa-
ção popular em diversos núcleos de 
habitação subnormal e de iniciativas de 
articulação com outros segmentos com 
olhar voltado para a construção de uma 
cidade cidadã, a proposta do CEAP com 
o projeto TRAMA de fomentar a criação 

de uma Rede de Direito à Cidade, com 
o objetivo de favorecer a construção de 
novos espaços de intervenção dos sujei-
tos coletivos, fortalecendo a cidadania 
e o direito à vida digna em um ambien-
te socialmente justo e sustentável.
Dentre as ações, estavam previstas mobili-
zações para garantir a participação popular 
no processo de revisão do Plano Diretor 
da cidade; oficinas pedagógicas como 
instrumentos para apropriação de temas 
relacionados a organização comunitária, 
política urbana, meio ambiente, desenvol-
vimento sustentável, formulação e con-
trole de políticas públicas, dentre outros.
Destaca-se, no desenvolvimento do pro-
jeto, a criação de Comissões de Luta por 
Políticas Públicas em alguns bairros. As 
ações locais desenvolvidas (de formação/
mobilização/pressão) colaboraram para 
compreender a necessidade e importância 
de articular as ações em uma rede mais 
ampla. Outro resultado importante, alcan-
çado pela articulação entre as comissões 
de bairro e segmentos sociais participantes 

do Fórum pelo Plano Diretor participativo, 
foi a afirmação dos princípios do Direito à 
Cidade na campanha eleitoral, tendo como 
ponto alto dessa ação a realização de de-
bate com candidatos a prefeito da cidade 
de Porto Velho. Pela primeira vez, em 2004, 
a cidade elegeu um prefeito do chamado 
“campo democrático-popular”, bastante 
sensível às demandas do movimento social 
e os movimentos de luta pela reforma ur-
bana tiveram a oportunidade de influenciar 
a implementação de diversas iniciativas do 
poder municipal, sendo a mais importante 
delas a criação da Secretaria Municipal 
de Habitação e Regularização Fundiária.
A relação de parceria do CEAP com a CESE 
mediante o apoio ao TRAMA foi de 02 anos, 
mas a equipe do projeto participou de 
todas as atividades do Programa durante 
os 03 anos de duração da primeira edição.
Infelizmente, o CEAP enfrentou dificulda-
des institucionais e não chegou a termo 
na criação da rede, bem como na elabo-
ração da sistematização da experiência.

Rede pelo Direito à Cidade
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Identidade Coletiva - Pergunta cha-
ve: Como se construiu ou vem 
se construindo/se expressando a 
identidade coletiva da rede?
- Há uma visão comum sobre o que 
é a rede? Qual é? Quais os mecanismos 
de socialização sobre o que é a rede?
- Quais os valores ou princí-
pios que orientam as ações da rede? 
Em que medida esses valores têm 
sido compartilhados pelas diversas or-
ganizações integrantes da rede?
- As organizações integrantes 
da rede têm clareza da missão dela? 
Em que medida há coerência entre 
a missão das entidades componen-
tes da rede e a missão da rede?
- Como se expressa o sen-
timento de pertença à rede?

Desenho  - Pergunta chave: como a rede 
vê a si mesma enquanto configuração?
- Como a rede está estruturalmente 
organizada? (entidade âncora? conselho 
representativo? coordenação? etc...)
- Quais as vantagens e 
desvantagens (ou pontos for-
tes e fracos) desse formato?

Democratização interna  - Per-
gunta chave: como se dão as rela-
ções de poder dentro da rede?

- Como a rede exerci-
ta sua democracia interna? 
- Como compartilha sa-
beres e responsabilidades?
- Como processa diferenças téc-
nicas e políticas como fator de poder?
- Quando a alternância de po-
der é desejável? No caso específico de 
sua rede, como isso vem ocorrendo?

Densidade social  - Pergunta chave: 
Qual é e como se manifesta a base so-
cial da rede? E seus aliados estratégicos, 
quais são e por que são estratégicos?
- Que elementos concretos 
indicam que a ação da rede é reco-
nhecida publicamente na área de 
abrangência por ela definida?
- Em que medida as ações da 
rede têm sido reconhecidas e ado-
tadas, em âmbito local, a partir das 
organizações que a compõem?
- A rede tem conseguido de-
senvolver parcerias ou alianças estra-
tégicas? Quais? Por que são importan-
tes? Quais os principais mecanismos 
utilizados para criar essas alianças?

Comunicação interna - Pergunta cha-
veÇ Como acontece a comunicação 
entre os componentes da rede?
- Que estratégias de comuni-

cação interna a rede tem utilizado?
- Como avaliam cada 
uma dessas estratégias?
- Quais as principais dificulda-
des encontradas nesse âmbito?
- Que soluções a rede tem 
encontrado (ou vislumbrado) para 
superar essas dificuldades?

PM&A
Pergunta chave: como a práti-
ca de PM&A incide sobre a qua-
lidade da gestão da rede?
- Como a rede de-
senvolve o seu PMA?
- Quais os mecanismos utilizados?
- A rede desenvolveu al-
gum instrumento de PMA es-
pecifico para o PAE? Qual?

Sustentabilidade financeira 
Pergunta chave: Como a rede lida com o 
desafio da sustentabilidade financeira?
- Como a rede trabalha a 
sua sustentabilidade e que estra-
tégias estão sendo desenvolvidas 
para a continuidade como rede?
- Como a rede percebe (e trabalha) 
os limites e os desafios colocados frente à 
necessidade de captar ou produzir recur-
sos financeiros para sua sobrevivência?

Anexo I - Perguntas orientadoras sobre DI de Rede

Este é um conjunto de perguntas pensadas para orientar a sistematização deste eixo do programa, relativo ao seu segundo ob-
jetivo específico. As perguntas não têm conotação avaliativa, mas pretendem ser chaves para a leitura das realidades concre-
tas vividas pelas diferentes redes. Partem de hipóteses iniciais lançadas pelo programa, mas seu objetivo não é meramente 
verificar essas hipóteses; é, mas bem, procurar aprender da prática. Por isso, pode ser interessante, em cada um dos temas, ha-
ver também espaço para um debate aberto, ligado diretamente à pergunta chave (que é mais aberta, mais geral). As pergun-
tas derivadas são mais vinculadas a indicadores e verificadores colocados na matriz do PAE – portanto, hipóteses iniciais.
Por se tratar de uma sistematização em processo, as perguntas não estão colocadas no passado, mas, a maio-
ria, no presente contínuo. A idéia é não responder abstrata ou teoricamente (como se imagina ou se gos-
taria que fosse...), mas a partir da realidade vivida por cada rede/projeto até o momento.

Passamos a considerar as perguntas feitas 
inicialmente (fev 2004) relacionadas aos as-
pectos de política pública e espaços públi-
cos. Vimos que era necessário refazer essas 
perguntas e acrescentar novas. Ficamos 
com as seguintes perguntas orientadoras:

Autonomia:
A ação em rede contribuiu para maior 
autonomia da sociedade civil na rela-
ção com o poder publico? (definição de 
papéis entre sociedade civil e estado, 
qualidade da relação com o governo)

Estratégias X hipóteses:
Que estratégias de intervenção em po-
líticas públicas deram certo? Por que? 

Qual a relação com o tipo de rede?
Quais eram as hipóteses iniciais dos 
projetos ao armar suas estratégias 
de intervenção em PP? Foram con-
firmadas? Que lições podem ser ex-
traídas daí? Que recomendações?

Intervenção em PP:
O trabalho em rede potencializou a 
intervenção em P.P. governamen-
tais e não governamentais?
Por que potencializou? Qual o di-
ferencial da ação em rede?  
A atuação em rede foi capaz de alterar o pro-
cesso de formulação, gestão e controle de P.P.?
A atuação em rede foi capaz de introdu-
zir temas novos na agenda pública?

Anexo II - Perguntas orientadoras sobre Políticas Públicas 

Ampliação dos espaços públicos:
Em que medida a ação em rede contri-
buiu para maior presença nos espaços 
públicos existentes, para a ampliação 
dos espaços públicos, e para a partici-
pação mais efetiva nesses espaços?
A ação em rede potencializou a ocupação/
ampliação de espaços públicos governa-
mentais ou não? Por que potencializou? 
Qual foi o diferencial da ação em rede?

Para a finalização da sistematização, após a 
avaliação final desta etapa do PAE, espera-
se poder responder a um questão geral:
No que a ação política em rede foi 
transformadora? (relacionar com 
causas da exclusão social).



83Anexo III - Alguns exemplos de desenhos de redes feita 
pelos grupos em um dos encontros do PAE

Rede PIPA

Rede Trama Articulação Pacari
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A idéia deste quadro é tentar estabelecer o 
comportamento da rede em relação a algumas 
variáveis selecionadas pelo PAE como indicado-
res de desenvolvimento institucional de redes. 
Uma primeira observação é que essas variáveis 
podem não ser as mais pertinentes para todas as 
redes – mesmo porque, o que está em questão é 
o próprio conceito de rede e seus diferentes for-
matos. Fica aberta a possibilidade de adaptação 
do quadro para que sirva aos diferentes forma-
tos de rede, mas, nesse caso, solicitamos que vo-
cês façam a adaptação pertinente e nos enviem 
sua reformulação do quadro, com a justificativa.

Anexo IV - Quadro de comportamento das redes

Gostaríamos que, a cada semestre, o grupo 
participante da rede procurasse fazer um debate 
sobre como se classifica em relação a cada 
uma das categorias descritas no quadro. Uma 
rede pode se considerar no patamar A em uma 
coluna, D em outra, B em outra... Não importa. 
O que importa é observar o desenho que se 
forma e a variação desse desenho ao longo do 
tempo, repetindo o exercício a cada seis me-
ses. É um instrumento para reflexão interna da 
rede e deveria servir como ponto de partida 
para debates sobre as dificuldades e os avanços 
no desenvolvimento institucional das redes.

Identidade Coletiva (va-
lores, projetos políticos/
objetivos de ação, visão 

e papel da rede)

20% das organizações 
participantes têm valo-
res e projetos políticos 
ou objetivos de ação 
similares  

A – Iniciante

Planejamento/ Monito-
ramento/Avaliação

Democratização interna: (liderança múltipla e 
rotativa, compartilhamento de responsabilida-

des, processo decisório descentralizado, des-
concentração do saber, equidade de gênero)

A rede não faz planeja-
mento das atividades.

Somente 1 dos itens presentes (des-
crever qual)

40% das organizações 
participantes têm valo-
res e projetos políticos 
e objetivos de ação 
similares

B – Crescendo

A rede faz planejamen-
to sem freqüência defi-
nida e não monitora o 
que foi realizado.

Dois dos itens presentes (descrever 
quais).

60% das organizações 
participantes têm valo-
res e projetos políticos 
e objetivos de ação 
similares.

C – Desenvolvida

A rede faz planejamen-
to  periódico e executa 
entre 30% e 50% do 
previsto.

Três dos itens presentes (descrever 
quais).

80% das organizações 
participantes têm valo-
res e projetos políticos 
ou objetivos de ação 
similares.

D – Bem  
desenvolvida

A rede faz planejamen-
to periódico e realiza 
entre 50% e 70% do 
previsto.

Quatro dos itens presentes (descrever 
quais).

100% das organizações 
participantes têm valo-
res e projetos políticos 
ou objetivos de ação  
similares.

E - Madura

A rede faz planejamen-
to e realiza mais de 
70% do previsto..

Os cinco itens presentes .
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O quadro em si é um instrumento que procura objetivar o que se chama, no 
PAE, desenvolvimento institucional de rede. Mas é também um elemento que 
busca provocar o debate, dentro das redes, sobre aspectos como democratiza-
ção interna, densidade social, sustentabilidade financeira e identidade coletiva.

Se houver dificuldade quanto à exata quantificação – 20%, 30%, etc 
– pode-se marcar uma situação aproximativa. Essa quantificação, em-
bora seja difícil e pareça meio forçada, justifica-se pela necessida-
de de espelhar o patamar no qual vocês consideram que estão. 

Comentários sobre o comportamento de sua rede em re-
lação a cada parte do quadro e sobre o exercício de auto-
classificação são muito bem vindos no relatório.

Densidade social da 
Rede (“cobertura” da 

área de abrangência da 
rede)

Sustentabilidade finan-
ceira da Rede (capaci-

dade de auto-financia-
mento).

Menos de 10% das 
instituições e grupos 
participantes se  envol-
vem e implementam as 
decisões da rede

Gera ou consegue captar 
menos de 10% dos recursos ne-
cessários para sua manutenção 
com qualidade.

Entre 10% e 30% das 
insttituições e grupos 
participantes se envol-
vem e implementam as 
decisões da rede.

Gera ou consegue captar entre 
10% e 30% dos recursos.

Entre 30% e 50% das 
instituições e grupos 
participantes se envol-
vem e implementam as 
decisões da entidade.

Gera ou consegue captar entre 
40% e 70% dos recursos.

Entre 50% e 70% das 
instituições e grupos 
participantes se envol-
vem e implementam as 
decisões da entidade.

Gera ou consgue captar mais 
de 70% dos recursos e menos 
de 100%.

Mais de 70% das insttituições 
e grupos participantes se 
envolvem e implementam as 
decisões da rede e o número 
desses grupos e instituições 
participantes está aumentando.

Gera ou consegue captar 100% dos 
recursos necessários para sua manu-
tenção com qualidade. 

Proposta de Indicador: No “3º” ano de 
execução do projeto, 60% das entidades 
da rede saltaram de patamar de classi-
ficação em pelo menos 3 categorias


