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A importância e o surgimento das Redes Sociais para o Desenvolvimento foram 
especialmente relevante nos últimos anos. Poderíamos inclusive afirmar que o 
início da utilização contínua do conceito de rede foi paralelo ao surgimento de 
outro conceito denominado globalização. 
 
O funcionamento das redes acentuou-se com a globalização, mas muitas delas se 
colocam em uma posição alternativa a esta, na medida em que se posicionam 
com base nos diversos e ricos sistemas de conhecimentos e práticas locais, cuja 
heterogeneidade multifacética está em contradição com as tendências 
homogeneizadoras do global. 
 
A atuação de numerosas redes na nossa região e no mundo obteve diversos 
resultados e efeitos; contudo, os desafios continuam presentes e os problemas 
parecem imutáveis quando observamos as cifras frias de pobreza e marginalidade 
no mundo, em um contexto em que as reformas estruturais geralmente 
enfraqueceram os mercados internos, favoreceram a falência dos Estados e a 
concentração e fuga de capitais, além de terem polarizado a sociedade por meio 
de sistemas democráticos a serviço de poucos, nos quais a representação não 
implica necessariamente participação. 
 
Neste contexto, as redes sociais criaram cenários importantes, nos quais as 
experiências acumuladas em relação a velhos e novos desafios podem ser 
compartilhadas de maneira horizontal. Esses cenários implicam, na maioria dos 
casos, processos contínuos de desenvolvimento e construção nos quais os 
componentes tenham a capacidade de refletir permanentemente sobre a 
construção de tecidos sociais como sistemas abertos, sem centros nem 
hierarquias rígidas, com fluxos permanentes de informação. 
 
Estes aspectos possibilitam o fortalecimento e a construção de confiança social, 
que alimenta padrões de cooperação e coordenação, características centrais do 
capital social como ativo de cooperação, confiança e reciprocidade. 
 
No plano das instituições que compõem as redes sociais, o capital social propicia 
o resgate de iniciativas e potencialidades individuais e institucionais para resolver 
ou enfrentar as questões que dão sentidos particulares à constituição das redes 
sociais. 
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O Centro Boliviano de Estudos Multidisciplinares (CEBEM) é uma instituição sem 
fins lucrativos que se dedicada à pesquisa sobre temas de desenvolvimento local 
e sustentável, meio ambiente, participação, bem como ao desenvolvimento de 
capacidades através de programas de formação em níveis superior e técnico, e 
em comunidades de base. 
 
O CEBEM tem um importante trabalho na promoção de redes sociais de 
desenvolvimento e comunidades virtuais que possibilitem a troca de experiências, 
democratizem a informação e estabeleçam diretrizes comuns de trabalho para 
lutar contra a pobreza. É o que espelham suas intervenções como administradores 
da Rede de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (REDESMA-
www.redesma.org) e da Rede de Pesquisa e Ação para o Desenvolvimento Local 
(RIADEL-www.riadel.cl).   
 


