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ORGANIZAORGANIZAÇÇÃO EM REDE ÃO EM REDE 
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ESTRUTURA EM REDE/ ESTRUTURA ESTRUTURA EM REDE/ ESTRUTURA 
PIRAMIDALPIRAMIDAL



••ComunicaComunicaççãoão::

De cima para baixo, ou de baixo para cima, 
através dos níveis intermediários

Informação circula verticalmente

- bloqueio em instâncias intermediárias

- guardar ou esconder informações, 
com vistas a acumular poder



• Disciplina e poder:Disciplina e poder:

- colocados a todos que integram  a estrutura, 
com diferenciações claras

- cada nível da pirâmide se faz representar pelos 
que se encontram no nível superior

- delega-se poder e parte da responsabilidade

- democracia na organização piramidal depende 
do modo como são escolhidos seus dirigentes 
(designação, eleição...)

- dinâmicas perversas: lutas pelo poder/ 
competição para “subir hierarquicamente”



•• ParticipaParticipaçção: pirâmidesão: pirâmides

- imposta (disciplina, controle, repressão, 
constrangimento)

•adesão dos executores da ação através de 
técnicas de envolvimento (aparente livre 
participação)

redesredes

•só pode haver participação livre e consciente, 
caso contrário, a rede tende a “lacear” e pouco a 
pouco a se desfazer.



REDESREDES

Ligação pela horizontalidade

descentralização do poder

co-responsabilidade

vontade coletiva de realizar 
determinado objetivo



ComunicaComunicaçção:ão:
livre circulação de informações, pelos canais                 

que interligam as diferentes participantes

Suporte sistemático: escrito, gráfico, auditivo ou 
informatizado - que faça chegar a informação 
ao conjunto de participantes, no ritmo, 
freqüência e modo estabelecidos em comum 
acordo. 

Visibilidade de esforços, compartilhamento de 
aprendizagens, construção de identidades 
coletivas, mobilização social e desenvolvimento 
de sentimentos de pertença e confiança.



Não existe representação - cada membro tem 
autonomia em sua ação, mas é responsável pelos 
seus efeitos na realização dos objetivos comuns

Não se estabelecem níveis, mas tipos diferentes de 
responsabilidade

Caráter democrático: abertura à entrada de novos 
membros

PODER



As redes sociaisAs redes sociais

Dali

�Constituem a trama de relações 
que cada indivíduo estabelece em 
função das próprias exigências 
materiais e afetivas e do próprio 
projeto de vida

� Contribuem para o 
desenvolvimento do sentido de 
pertencimento na pessoa

�São fonte de identidade pessoal e 
social
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�Redes primárias

�Redes secundárias � formais 

� do terceiro setor

� econômicas

�informais

Lia Sanicola, Universidade de Parma����



� As redes primárias se constituem por  
força da história dos sujeitos agentes, 
não podem ser criadas, produzidas, 
mas apenas geradas no tempo, 
reconhecidas, promovidas e 
orientadas
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� Organizam-se com base no princípio do débito
(responsabilidade em relação ao outro)

� Têm a reciprocidade como método de ação
� Utilizam a lógica do dom? como meio de troca 

(dar-receber-retrocar?)
� Desenvolvem relações caracterizadas pela 

lealdade
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� As redes secundárias formais (instituições, 
organizações), organizam-se sob a base do princípio da 
igualdade, 

� Utilizam-se da redistribuição como método
� Caracterizam-se pela troca fundada no direito, antes de 

tudo pelo da cidadania
� As relações são caracterizadas pela exigibilidade
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� As redes econômicas e de mercado são 
aquelas que desenvolvem atividades 
produtivas e são fonte de riqueza (as 
empresas, os empreendimentos, comércio, 
os negócios etc.) 
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� As redes do terceiro setor são constituídas por 
organizações sem fins lucrativos ( associações, 
fundações, ONG) 

� Utilizam como meio de troca a solidariedade
social e como método um mix de reciprocidade
e redistribuição

� Colocam em ação uma relação que se 
caracteriza por um mix de lealdade e 
exigibilidade
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� A rede secundaria informal é aquela que se 
constitui a partir da rede primária: quando há
alguma necessidade ou dificuldade comum aos 
membros da rede, um grupo de pessoas 
organiza um auxilio ou um serviço. Nessa rede, 
o vínculo é fundado na solidariedade e trocam-
se serviços, mas não há circulação de dinheiro; 
o intercâmbio é pouco formalizado, existindo um 
mínimo de organização para um máximo de 
eficácia.

� Esta rede é efêmera, e dura enquanto durar o 
problema enfrentado.
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Vulnerabilidade =
RECURSOS ���� Capital social

� Habitat       ���� Renda

� Formação    ���� Saúde

� Família        ���� Redes

DESAFIOS

����

Lia Sanicola, Universidade de Parma����
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� Vulnerabilidade

� Redes sociais
� Presença

� Sustento

� Proteção

� Vínculo

� Norma

VS

����

Lia Sanicola, Universidade de Parma����



O ATENDIMENTO EM REDE NO O ATENDIMENTO EM REDE NO 
ENFRENTAMENTO ENFRENTAMENTO ÀÀ VIOLÊNCIA VIOLÊNCIA 

CONTRA CRIANCONTRA CRIANÇÇAS E AS E 
ADOLESCENTESADOLESCENTES



O Trabalho em Rede no Enfrentamento O Trabalho em Rede no Enfrentamento àà
Violência  contra CrianViolência  contra Criançças e Adolescentes as e Adolescentes 
precisa:precisa:

• conhecer e reconhecer as REDES DE RELAÇÕES:

• pessoas e organizações já estão inseridas no 
cotidiano, com diferentes trocas, conflitos e 
cooperações, fundamentais para o 
desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade.



• Rede primária: fundamental importância na 
prevenção e na denúncia de situações de 
violência

• Fortalecer os vínculos da rede primária deve se 
constituir como objetivo dos programas de 
enfrentamento à violência, como forma de diminuir 
a vulnerabilidade.

•Rede secundária: relações que acontecem entre 
indivíduos e instituições governamentais e não -
governamentais, grupos e associações 
comunitárias, que prestam atendimento 
especializado, fornecendo informações e 
orientações à população de um determinado local, 
município ou estado



Valorizar o potencial da rede secundária, 
contribui para superação de questões e 
dificuldades comuns no cotidiano:

• isolamento de vítimas e agressores

• falhas e desarticulação dos serviços de 
atendimento 

• desinformação 

• preconceito e naturalização do problema na 
sociedade

• desvalorização da problemática dentro das 
políticas públicas



Promover o desenvolvimento de uma REDE DE Promover o desenvolvimento de uma REDE DE 
SERVISERVIÇÇOS:OS:

• atuação articulada entre instituições e 
serviços governamentais e organizações e 
grupos da sociedade civil visando: 

• à ampliação e à melhoria da qualidade do 
ATENDIMENTO

•à identificação e ao encaminhamento 
adequado de casos existentes na comunidade

• ao desenvolvimento de estratégias efetivas de 
PREVENÇÃO



� Agilização da averiguação a partir da denúncia 
ou revelação e dos procedimentos judiciais

� Prevenção de gravidez, DST e seqüelas
� Tratamento clínico de lesões 
� Atendimento psicológico precoce (acolhimento)

�Reduz o impacto emocional da violência, da 
revelação ou da investigação
�Interrompe o ciclo de violência

Por Que A IntegraPor Que A Integraçção ão ÉÉ TerapêuticaTerapêutica
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Avião sem asa, fogueira sem brasa
Sou eu assim sem você
Futebol sem bola,
Piu-Piu sem Frajola
Sou eu assim sem você

Por que é que tem que ser assim
Se o meu desejo não tem fim
Eu te quero a todo instante
Nem mil alto-falantes 
vão poder falar por mim

Amor sem beijinho
Buchecha sem Claudinho
Sou eu assim sem você
Circo sem palhaço,
Namoro sem abraço
Sou eu assim sem você

Tô louco pra te ver chegar
Tô louco pra te ter nas mãos
Deitar no teu abraço
Retomar o pedaço
Que falta no meu coração

Eu não existo longe de você
E a solidão é o meu pior castigo
Eu conto as horas
Pra poder te ver
Mas o relógio tá de mal comigo

Por quê? Por quê?

Neném sem chupeta
Romeu sem Julieta
Sou eu assim sem você
Carro sem estrada
Queijo sem goiabada
Sou eu assim sem você

Por que é que tem que ser assim
Se o meu desejo não tem fim
Eu te quero a todo instante
Nem mil alto-falantes 
vão poder falar por mim

Eu não existo longe de você
E a solidão é o meu pior castigo
Eu conto as horas pra poder te ver
Mas o relógio tá de mal comigo

Por quê?
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