A BVSA e a BrazilFoundation monitoram constantemente a evolução e os resultados dos
projetos que você apoia. Esse acompanhamento é reportado através de pelo menos dois
relatórios de progresso e um relatório final de resultados.

Relatório Final
ASSOCIAÇÃO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ
Rede de Saberes: Curso pré-vestibular oferecido a jovens de comunidade do Complexo da Maré.

No período de apoio houve a formação de quatro turmas do Curso Pré-Vestibular, que
atenderam cerca de 40 a 50 alunos cada, totalizando 180 pessoas, aproximadamente.
Além dos 33 aprovados (que correspondem a 37 aprovações, pois os alunos passaram para
mais de uma universidade), destaca-se a diminuição dos níveis de evasão e infrequência.
Além disso, a qualificação do aluno no curso promove um conjunto de mudanças na sua relação
com a família. Em um primeiro momento, a formação política e cultural pela qual passa, pode
promover um movimento que atinge outras pessoas da sua rede de sociabilidade, através das
mudanças de postura diante de algumas situações. Os alunos tornam-se também capazes de
discutir de forma articulada sobre diversos temas que interferem em seu cotidiano. E, em um
segundo momento, a possibilidade de aprovação em uma universidade de qualidade tem o
potencial de ampliar as perspectivas econômicas e sociais, impactando positivamente a rede
em torno do aluno.
O trabalho do Curso Pré-Vestibular tem impactado positivamente os índices educacionais da
Maré. Atualmente, um número muito maior de moradores tem nível superior, o que resulta
em um conjunto de mudanças a nível local, pois promove acesso a melhores oportunidades de
emprego, maior esclarecimento sobre direitos, melhorias no campo da convivência, entre
outras vantagens. Além disso, o projeto promove eventos abertos ao público: debates, exibição
de filmes e seminários.
Em novembro de 2015, Eliana Sousa Silva, representando a Redes da Maré, integrou o trio de
finalistas do Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo; em dezembro, o MEC incluiu
a Redes da Maré no Mapa Inovação e Criatividade na Educação Básica, composto por 178
organizações de todo o país.
Temos ex-alunos que se tornaram mestres, doutores e até professores
universitários. Isso é impacto estruturante. É mudar indicadores sociais.”
Eliana Sousa Silva, diretora e fundadora da Redes da Maré

Período de Referência: junho a dezembro de 2015

