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 “O Homem é, por natureza, um ser social.” 

Aristóteles. 

 

 
 

 



 

 

RESUMO  
 

O presente trabalho apresenta os conceitos e princípios de economia solidária. 

Como surgiu o movimento de catadores de materiais recicláveis no Brasil. E a 

conceitualização sobre as redes sociais e suas tipologias. A principal questão é 

relatar Qual a influência do Poder Público na articulação dos empreendimentos 

de Ecosol a partir de um olhar das redes sociais?. Como estratégia, adotou-se 

uma pesquisa de cunho quali-quantitativo, no qual foram utilizadas técnicas 

metodológicas e ferramentas de análise de redes sociais. Essas técnicas e 

ferramentas utilizadas foram a entrevista semi-estruturada, o questionário, 

netdraw e ucinet. Que identificou que o poder público interfere na articulação dos 

empreendimentos de ecosol. 

 

 

 

Palavras Chave: Economia Solidária; Redes Sociais; Catadores de Materiais 

recicláveis. 
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     1. INTRODUÇÃO 

Este estudo traz um breve histórico sobre o surgimento da economia 

solidária, a sua formação, e como o capitalismo possui tecnologias que 

beneficiam o individual. E como o movimento de catadores de materiais 

recicláveis despontou, apresentando suas lutas, conquistas e desafios. 

 No capítulo seguinte, aborda sobre as redes sociais, seu conceito, 

tipologias, e os possíveis núcleos de poder.  

O assunto se torna relevante porque apesar de existirem grupos de 

economia solidária, os seus princípios possuem dificuldades de serem aplicados 

por seus participantes.  

Apesar de ser um modelo que promova a participação efetiva de todos os 

membros, é possível verificar que existem influências externas que interferem no 

seu funcionamento e na sua tomada de decisão. 

Existem atores externos que podem interferir ou exercer um poder mais 

consistente sobre uma cooperativa e que pode se agravar quando esses atores 

são responsáveis pela infraestrutura que um empreendimento possa ter.. 

Por isso, este trabalho busca responder o problema a partir da seguinte 

questão, Qual é a influência do Poder Público na articulação dos 

empreendimentos de Economia Solidária a partir de um olhar das redes 

sociais?. 

Tem-se como objetivo geral indentificar qual a influência do Poder Público 

na articulação dos empreendimentos de Ecosol. E como objetivos específicos 

(a) verificar se há uma condição especial em que o Poder Público exerce um 

papel central; (b) analisar a oportunidade dos membros em dar sua opinião; (c) 

verificar a capacidade que o Poder Público tem em intermediar a comunicação 

entre os nós; (d) verificar se há uma estrutura hierárquica dentro da Ecosol que 

tem parceria com o Poder Público;(d) e analisar como é feita a tomada de 

decisão da Ecosol. 
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2. ECONOMIA SOLIDÁRIA 

A Economia Solidária é uma economia alternativa, criada no início do 

capitalismo, vista como uma saída contra a exploração do trabalho humano 

assalariado em fábricas, e contrário ao modelo de produção e racionalização dos 

processos de produção (FBES, 2003). 

O continente europeu para se desvencilhar dessa pratica exploratória, utilizou 

a ideia de construir cooperativas, na busca por mais autonomia dentro de suas 

comunidades, e na reestruturação da sociedade (KOFES, 2002). 

Esse novo modelo traz princípios como o da autonomia, autogestão, 

solidariedade e cooperação. Não há imagem de um chefe e de uma posição 

hierárquica, sendo o processo produtivo conhecido por todos os integrantes (MTE, 

s/d). 

A autogestão tem como fundamento proporcionar aos membros de uma 

cooperativa no processo de decisão sobre suas ações futuras, os objetivos e os 

resultados do trabalho, promovendo o fim do assalariamentos, uma organização do 

trabalho com base na gestão democrática, a eliminação da hierarquia e as decisões 

tomadas são através da democracia direta ( DAGNINE,2009). 

Aos integrantes de um empreendimento é indispensável que haja cooperação 

e percepção de que o trabalho em grupo é de suma importância, visto que a 

Economia Solidária preza a partilha igual de responsabilidades, dos negócios, dos 

resultados alcançados, a autogestão e autonomia que são peças chave na tomada 

de decisão dos atores (MTE, s/d). 

Segundo o FBES (2003), a Economia Solidária possui mais alguns princípios 

essenciais. Eles são: 

 “a valorização social do trabalho humano, a satisfação plena 

das necessidades de todos como eixo da criatividade tecnológica e 

da atividade econômica, o reconhecimento do lugar da mulher e do 

feminino numa economia fundada na solidariedade, na busca de uma 

relação de intercâmbio respeitoso com a natureza, e com os valores 

de cooperação e de solidariedade” (FBES, 2003). 
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De acordo com Jara (2001), para o surgimento da Economia Solidária, os 

atores envolvidos devem ter ideologias de ações, desejo de mudança, de união 

semelhante, e a prática de decisão conjunta, sempre na busca de melhorias para a 

comunidade ou para o grupo que será formado. Cada ator tem importância e está 

integrado em determinado grupo, facilitando a cooperação entre os indivíduos e seu 

crescimento interno. 

A Economia Solidária tem como viés a utilização da tecnologia social (TS), 

construída pelos atores envolvidos (a comunidade), com a finalidade de realizar de 

forma concreta transformações sociais. Seu desenvolvimento é feito através de 

metodologias e técnicas que visam a produção sem impactos ao meio ambiente, 

desperdícios e a partir de culturas locais (Haddad 2002 apud ADAMS et al, 2011). 

A Tecnologia Social tem uma importância significativa nos processos de 

consolidação da democracia por proporcionar que os usuários dessa tecnologia 

participem do seu processo de produção, possibilitando um desenvolvimento  

mais inclusivo, e com valores e interesses de quem as utilizará (DAGNINO, 

2009). 

 A Tecnologia Social propõe uma ação inovadora  de desenvolvimento, 

que utiliza a participação coletiva em seu processo de organização, desenvolvimento 

e implementação. A TS tem a função de distibuir soluções para problemas como a 

de alimentação, educação, energia, habitação, renda, recursos hídricos, saúde, meio 

ambiente dentre outras. E pode se aliar ao saber popular, a organização social e 

conhecimento técnico-científico, que busca ser reaplicadas com a inteção de 

desenvolver o social em escala (FBB,s/d). 

Porém, a TS, tem como desafio se sobrepor a tecnologia convencional (TC), 

que é individualizada, e utilizada para o acúmulo do capital de uma parcela ínfima da 

população. A construção da TC é feita através de interesses de grandes capitalistas 

que detêm o poder político. No Brasil, o estímulo pelo desenvolvimento de 

tecnologias é ínfimo, sendo as tecnologias implantadas no país importadas de 

países centrais. Não analisando quais são as verdadeiras demandas necessárias 

(SWANSON, 1991). 

Devido ao rápido processo de inovação tecnológica, os pequenos produtores 

não tem a possibilidade de renovar seu maquinário em um cenário que a produção 

se torna acelerada. Essa dificuldade torna o pequeno produtor menos produtivo e 

desmantelados por grandes empresas (SWANSON, 1991). 
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Portanto, a Economia Solidária tem como ideologia o desenvolvimento 

econômico focado principalmente no bem estar do trabalhador, visando sua 

satisfação racional, e no respeito ao meio ambiente através da utilização consciente 

dos recursos naturais, produzindo o que é necessário para o consumo humano e 

sua subsistência, contrário ao consumismo. 

2.1 - Reciclagem e Meio Ambiente 

  

De acordo com os elementos abordados no tópico anterior sobre Economia 

Solidária, este relacionará os benefícios que a reciclagem traz para o ambiente e 

para as pessoas vivem nesse meio. 

A reciclagem é uma prática essencial na conjuntura econômica atual. Com o 

aumento da população e consequentemente dos resíduos descartados pela 

sociedade, a reciclagem contribui para minimizar os impactos a natureza (VIEIRA et 

al,s/d).  

Essa prática possui um aglomerado de técnicas que reutilizam resíduos 

eliminados, que são recolhidos para o reaproveitamento de materiais que ajudam no 

combate a degradação do meio ambiente, e aumento da renda para os 

trabalhadores (MMA,s/d). 

Segundo LAJOLO (2003,apud FRANCESCHINI et al, 2010) existem cinco 

estapas da reciclagem que são: 

 

 
              Tabela 1 Etapas da reciclagem 

 

 

 

 

              Fonte: LAJOLO (2003,apud FRANCESCHINI et al, 2010) 

 

Os movimentos de catadores além de prestar serviços à sociedade e ao meio 

ambiente, desempenham outras funções importantes como a educação ambiental 

com o intuito de diminuir o número de resíduos no ambiente (MNCR, 2009). 

Na década de 90, o crescimento desse tipo de trabalhador aumentou de 

forma exponencial devido aos crescentes números de desempregos 

(FRANCESCHINI et al, 2010). 

1ª Etapa segregação dos resíduos 

2ª Etapa coleta seletiva 

3ª Etapa triagem e classificação 

4ª Etapa beneficiamento dos resíduos já separados 

5ª Etapa reciclagem propriamente dita 
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Portanto, os catadores de materiais recicláveis começaram a se unir com o 

objetivo de tornar essa categoria mais forte. Que culminou na formação do 

Movimento de Catadores de Recicláveis no Brasil (MNCR), que despontou o 

surgimento em vários municípios do país.   

2.2 – Movimento de Catadores de Recicláveis no Brasil 

O movimento de catadores de recicláveis no Brasil foi criado com o 1º 

Encontro Nacional de Catadores de Papel, e fundado em junho de 2001 no 1º 

Congresso Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis em Brasília. 

Caracteriza-se como um movimento que luta pelo reconhecimento e a valorização 

desse trabalho, expõe a importância da categoria organizando-os em todo o país 

(MNCR, 2013). 

O Movimento tem como uma de suas diretrizes a construção de uma 

sociedade justa e sustentávels para que trabalha com a reciclagem do lixo e suas 

famíliasm que são orientados pelos princípios que são defendidos pela Economia 

Solidária. Usa suas ações para promover o reconhecimento desse trabalho para as 

gerações futuras para que essas gerações saibam a importância desse trabalho na 

cadeia produtiva e de políticas públicas de resíduos sólidos (MNCR, 2013). 

O Movimento traz como missão lutar pelo reconhecimento, inclusão e 

valorização do trabalho dos catadores, lutando contra a inceneração e a privatização 

do lixo,  e uma gestão integrada contribuindo para a transformação de ideias, das 

políticas públicas e da vida (MNCR,2009). 

A mobilização dos catadores proporcionou manifestações pelos seus direitos 

e objetivos em comum, que resultou na criação da Carta de Brasília no Congresso 

Nacional. Essa Carta expõe quais são as necessidades dos trabalhadores que 

vivem da coleta de material reciclável (MNCR, 2012). 

O movimento obteve vitórias importantes, sendo a principal, o reconhecimento 

do catador como uma profissão pelo Ministério do Trabalho, que foi adicionado ao 

código brasileiro de ocupações, além de outros avanços expressos em forma de lei 

ou em projeto de lei (JACOB, 2006). 

A atuação dos catadores possui grande relevância, principalmente sobre o 

meio ambiente. Seu trabalho é embasado no desenvolvimento sustentável, através 

do recolhimento de materiais descartados pela população, que são reaproveitados 
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com a reciclagem, produção de artesanatos e de outros produtos, minimizando o 

impacto do lixo no meio ambiente (SILVA, 2006). 

A criação do movimento dos catadores de material reciclável fomentou uma 

nova forma de produção e desenvolvimento, principalmente para indivíduos com 

menos recursos que fazem do lixo um meio para sua subsistência. Além de ser um 

mecanismo muito importante para diminuir os lixões e seus impactos, que são um 

dos problemas mais graves da contemporaneidade. 

2.3 – Movimento de Catadores de Recicláveis em Volta Redonda 

Na década de 90, não havia cooperativa de catadores de material reciclável, 

na cidade de Volta Redonda, e sim, uma associação formada por pessoas que 

recolhiam lixos nas ruas da cidade. 

 A partir dos anos 2000, a prefeitura de Volta Redonda atentou como uma 

necessidade construir uma cooperativa de catadores de material reciclável, a 

primeira da cidade, para tratar do lixo com o intuito de diminuir a quantidade de 

resíduos despejados nos lixões. Em 2001, a criação da cooperativa foi efetivada 1. 

Em 28 de março de 2009, ocorreu o 1º Encontro de Catadores de Materiais 

Recicláveis-Volta Redonda – RJ, que segundo o MNCR (2009) teve como objetivo:  

 
 
 

“Diagnosticar e Identificar as Bases, inserir normas e 
procedimentos de organização nas bases que compõe o MNCR/RJ; 
formar uma comissão pluralista e democrática, comprometida com os 
princípios e objetivos do MNCR, para que o MNCR/RJ possa atuar de 
forma eficaz, como Base Orgânica dentro do município; elaborar 
planejamento para a mudança de normas que se apresentaram como 
obstáculos ao eficaz funcionamento individual, institucional e 
organizacional do MNCR/RJ; divulgar os Decretos para a Coleta 
Seletiva Solidária que beneficiam a classe bem como a Cadeia 
Produtiva do setor; estruturar as cooperativas e capacitar seus/as 
associados/as de acordo com os princípios/objetivos do MNCR, para 
que estas possam vir a ser bases efetivas do mesmo.” (MNCR, 2009) 

 

Nesse encontro foram pautados os pontos fortes e fracos que existem na 

organização dos catadores na cidade segundo o MNCR, 2009. 

                                                 
1
 As informações apresentadas nos dois primeiros parágrafos foram formuladas através de informações 

recolhidas de uma entrevista, realizada na Cooperativa de Catadores pesquisada. 

http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/11655.pdf
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                 Tabela 2 Pontos fortes das Cooperativas de Catadores de Volta Redonda 

 

 

 

 

  

        

              Fonte: MNCR, 2009 

                        Tabela 3: Pontos fracos das Cooperativas de Catadores de Volta Redonda 

Monopólio dos atravessadores; 

A cooperativa existente é composta por funcionários da Prefeitura Municipal 
de Volta Redonda, com envolvimento de alguns empresários locais; 

Inexistência de galpão com infraestrutura para o desenvolvimento dos 
trabalhos; 

Inexistência de benefícios sociais, como o INSS, por exemplo; 

A capacitação já realizada no município não beneficiou, diretamente, os 
catadores históricos; 

A compra do material feita pela cooperativa existente é realizada com a 
balança em cima de um caminhão, o que sugere a falta de uma tara exata 
para a pesagem; 

Não existem atas atualizadas sobre a administração da Cooperativa 
existente” 

.        Fonte: MNCR, 2009 

A organização de cooperativas de catadores em Volta Redonda é de suma 

importância, que além de ser umas saídas para a diminuição do lixo, é uma forma de 

integração social. Porém, a influência do poder público e de empresários estão 

intrínsecas nas relações com as cooperativas, para promover seus interesses 

políticos e privados.  

 

 

Interesse por modelos organizacionais para implementação local; 

Reconhecimento pela nova fase do MNCR-RJ; 

Interesse por capacitação; 

Interesse na criação de cooperativa sob os parâmetros da autogestão e da 
sustentabilidade; 

A existência de aproximadamente 600 catadores no Município; 

A afirmação de que os que estão organizados na Cooperativa existente serão 
facilmente aliciados para um novo e transparente sistema produtivo. 

Interesse por conhecimento e informações; 
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2.4 Maiores desafios dos catadores de material reciclável 

 

Segundo Aquino et al (2009 apud FARIAS FILHO; PIRES 2013) os maiores 

problemas enfrentados pelos catadores é a falta de equipamentos e estruturas 

próprias, e o valor do material vendido para as empresas. Que por demandarem 

altas quantidades desse material, mantêm o preço baixo, o que afeta diretamente o 

catador que não acumula grandes quantidades, impossibilitando-o de ter uma renda 

adequada. 

Por essas condições os catadores se organizam em rede, formando 

cooperativas ou associações, para acumular uma quantidade necessária de 

materiais para vender para empresas ( FARIAS FILHO; PIRES, 2013). 

Bonner, 2008( apud FARIAS FILHO; PIRES, 2013) afirma as questões que 

Aquino e colaboradores expõem, e complementa que a formação de associações e 

cooperativas são iniciativas dos próprios catadores, que veem esse agrupamento 

como um propósito de elevar sua renda na cadeia de valor. 

A formação de políticas públicas na agenda política é defendida pelos 

catadores, que prezam que sejam formuladas com a sua participação, e não 

construída por atores que não se apoiam na realidade do movimento e de suas 

necessidades  (PEREIRA; TEIXEIRA, 2011  apud FARIAS FILHO; PIRES 2013). 

O envolvimento dos catadores em redes é essencial, para conseguir ter maior 

visibilidade, e poder de mobilização e decisão no cenário político. Além de uma 

relevante importância na participação e na formulação das políticas públicas. 

 

 

 

 

 



19 

 

 

3. REDES SOCIAIS: UMA BREVE CONCEITUALIZAÇÃO 

A abordagem sobre redes sociais é responsável por possibilitar a identificação 

das diversas estruturas que uma rede pode criar, e descobrir as relações que um 

ator possa ter e sua posição nessa estrutura (LEMIEX et al, 2004). 

Segundo Souza e Queila, 2008 (apud. OLIVEIRA, 2001) as redes sociais são 

estruturas compostas por pessoas ou organizações. Essas por sua vez, estão 

conectadas por um ou vários tipos de relações. E as pessoas integram a mesma 

rede social compartilham valores e interesses em comum. 

A rede se forma através de um grupo de indivíduos que podem estar 

agrupados ou não, e que se relacionam entre si através de interesses específicos, 

que é caracterizado através dos fluxos de informações, que são constituídos por 

vários ou poucos atores e de categorias diferentes (ALEJANDRO et al, 2005). 

Elementos básicos de uma rede segundo Alejandro et al, 2005 são: 

                          Tabela 4: Elementos básicos de uma rede. 

Nós ou 
atores: São quando 
os atores se 
relacionam com um 
objetivo comum. 

Vínculo: São 
laços que se 
relacionam em um ou 
mais nós. 

Fluxo: 
Direciona para onde 
estão indo as 
informações através 
de setas, podendo ser 
unilaterais ou bilaterais 

            Fonte: .; Manual Introdutório à Análise de Redes Sociais 

As redes podem ser classificadas como intraorganizacionais, que permite 

verificar quais são os laços fortes e fracos e as relações de rede que existem entre 

os atores de uma mesma organização. A interorganizacional, proporciona delimitar 

quais são seus laços e suas interações com outras organizações (LEMIEX et al, 

2004). 

Segundo Saint-Simon (apud LEMIEX et al, 2004) a medida em que um corpo  

se torna mais organizado, maior controle terá sobre o seu ambiente. A organização 

de atores permite seu fortalecimento, e amplia a interação com o ambiente em que 
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está inserido. E através das redes, esse fortalecimento aumenta sua capacidade de 

comunicação em um território, propagando as informações a lugares mais distantes. 

Com a disseminação da informação, buracos estruturais surgem, e atores 

podem se utilizar deste mecanismo para acumular informações sobre outros atores, 

por se transformar em um ator ponte entre outros dois atores que não possuem 

conexão (LEMIEX et al, 2004).  

Zijstra(1979 apud PARENTE, 2004), classifica as ações dos atores. As 

relações orientadas (troca de informação entre atores) são chamadas de 

assimétricas. Portanto, os atores que repassam a informação estarão em uma 

posição vantajosa sobre quem receberá por conseguir reter mais informação. 

As principais formas de avaliação de uma rede são através do seu tamanho e 

centralidade. O tamanho de uma rede é identificado a partir do número de ligações, 

que são denominadas como nós ou como atores. Já a centralidade passa por uma 

classificação de três tipos diversos, a centralidade de grau, centralidade de 

proximidade e centralidade de intermediação (ALEJANDRO et al, 2005). 

Tipos de centralidade, segundo Alejandro et al, 2005; 

Tabela 5: Tipos de centralidade 

Centralidade de grau: É 
verificada através da quantidade 
de atores que estão conectados 
com outro ator, e que permite 
através dessas ligações 
identificar se o ator possui uma 
posição vantajosa. 

Centralidade de 
proximidade: Procura classificar 
os atores em centrais ou 
periféricos. Os atores centrais, 
são os que possuem mais 
proximidade com os outros 
atores, tendo maior facilidade 
em trocar informações, diferente 
dos periféricos, que por estarem 
mais distantes tem maior 
dificuldade tanto para passar 
quanto para receber 
informações. 

Centralidade de 
intermediação: Essa 
centralidade acontece quando 
um ator faz a função de 
conectar outros dois atores que 
não estão conectados, sendo 
uma ponte para a transmissão 
de informação. 

Fonte: Manual Introdutório à Análise de Redes Sociais 

As trocas de informação entre as redes sociais possuem prós e contras, 

porque e essa relação depende de como a informação será utilizada por um ator, se 

a informação transmitida será sem ruídos, que significa que são repassadas de 

formas incompletas ou de como será transmitidas para outros atores ou se o ator irá 

acumular informações gerando núcleos de poder é o contra, mas se a informação for 
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transmitida de forma completa, e da forma como deverá ser passada significa os 

prós, a informação será disseminada da forma correta. 

3.1 – Tipologia de Redes Sociais 

As redes sociais possuem tipologias de acordo com as relações que atores 

apresentam dentro de uma rede. A análise deve ser feita de acordo com o traçado 

da pesquisa para que facilite a identificação e a avaliação correta da rede que será 

estudada. Existem sete tipos de análise de redes sociais, sendo elas, as relações de 

parentescos, as redes sociométricas, o capital social, as redes de apoio, as redes de 

mobilização, as redes de empresa e as redes de políticas públicas (LEMIEX et al, 

2004). 

Para introduzir o assunto sobre as redes de parentescos, segundo (Foley, 

1997 apud JUNIOR et al, 2010)  as relações de parentesco se iniciaram entre os 

primatas por ser a sua unidade social básica, portanto, os seres humanos por serem 

dessa mesma classe possuem as mesmas características. 

 Para alguns autores a necessidade de defesa contra predadores, na época 

primitiva do homem, apontaram que as fêmeas tiveram sucesso por se organizarem 

em grupos familiares, sendo repassado através de gerações para seus 

descendentes (van Schaik, 1996; Isbell e Young, 2002 apud JUNIOR et al, 2010). 

Porém, a análise estrutural não leva consideração a teoria de parentesco de 

Lévi-Strauss no que se trata das relações familiares, por não abordar a respeito do 

sistema das atitudes, que estão além das relações familiares. Essa teoria só 

sustenta a análise estrutural quando as atitudes da rede de parentescos se 

traduzem em relações afetivas ( LEMIEX et al, 2004). 

A teoria de parentesco tem como objetivo apontar os laços fortes, quando a 

troca de informação é mais frequente, ou laços menos fortes, quando dinâmica de 

informações é menor, entre os atores dessa relação. Geralmente os laços de 

parentesco são mais fortes em indivíduos que possuem uma aproximação familiar 

maior (LEMIEX et al, 2004). 

A teoria de redes sociométricas foi criada por Moreno (1930 apud LEMIEX et 

al, 2004), que tem como objetivo verificar se os laços de uma rede são positivos ou 

negativos de acordo com suas relações que podem ser através de afinidades, de 
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indiferenças, atrações ou repulsões, focando principalmente no princípio da 

grupabilidade (LEMIEX et al, 2004). 

O princípio da grupabilidade é uma forma de identificar blocos e suas relações 

internas, apontando que essas relações interiores são todas positivas ou neutras e 

que as relações que são externas ao bloco são negativas ou neutras (LEMIEUX e 

OUIMET, 2008 apud OLIVEIRA et al, 2014). 

Sociometria significa medição do social, é um conjunto de técnicas que tem 

como objetivo investigar, medir, estudar relações, contatos e processos vinculares 

que os diversos grupos sociais manifestam (CAMOSSA; LIMA, 2011 apud OLIVEIRA 

et al, 2013). 

 A sociometria objetiva aborda os fenômenos sociais, para o entendimento 

das implicações dos padrões de relacionamento com a finalidade de ampliar o 

desempenho e desenvolvimento em uma rede(GUARNIERI, 2010 apud OLIVEIRA et 

al, 2013). 

Nas redes sociométricas é importante focar nas relações interpessoais, para 

que seja possível separar dois grupos dentro dessas relações, os grupos de 

relações positivas e os grupos de relações negativas, para que assim seja possível 

identificar possíveis líderes, observando a influência que um determinado indivíduo 

tem dentro de um grupo ou comunidade (LEMIEX et al, 2004). 

A teoria de Capital Social associa as redes sociais, pois contem grande 

importância para compreender o tipo de rede que está se observando. É por meio 

dessa técnica que se conhece a diversidade dos indivíduos, da institucionalização 

de normas de decisão, dos objetivos, gerais ou específicos, tamanho e área 

geográfica etc ( MARTELETO et al, 2004). 

O Capital Social é fundamental para mostrar se a confiança dos indivíduos 

está implícito a ele. Essa influencia nas ações de um grupo, porque é através dele é 

possível ter maior acesso às informações no nível local, e no nível geral através dos 

meios de comunicação, de fontes pessoais ou impessoais ( MARTELETO et al, 

2004). 

Existem duas teorias para o Capital Social. A primeira relata que o capital 

social só tem valor quando um ator tem várias relações de laços fortes para que o 

http://portal.febab.org.br/anais/article/viewFile/1609/1610).%20A%20Sociometri
http://portal.febab.org.br/anais/article/viewFile/1609/1610).%20A%20Sociometri


23 

 

 

recurso seja vantajoso. A segunda teoria afirma que os laços fracos e os buracos 

estruturais beneficiam o capital social, tendo influência sobre as informações 

transmitidas, essa relação se torna vantajosa para os atores intermediários que tem 

vantagem por conectar dois atores que estão sem conexão entre si (LEMIEX et al, 

2004). 

A definição do Capital Social é feita através de normas, valores, instituições e 

relacionamentos compartilhados que possibilitam a cooperação entre diversos 

grupos sociais. Sendo assim, há a necessidade de interação de pelo menos dois 

atores, para visualizar que a estrutura das redes sociais está ligada ao conceito de 

capital social, que é visto como um recurso da comunidade construído por relações 

com outras redes ( MARTELETO et al, 2004). 

O objetivo desse domínio procura estabelecer se há uma relação casual entre 

a posição ocupada por um ator numa rede de relações sociais e a maneira de como 

agirá sobre os membros da rede. Por isso, procura observar a relação de confiança 

entre membros de um mesmo grupo e de grupos diferentes (LEMIEX et al, 2004). 

As relações provenientes de subgrupos diferentes é estabelecida através da 

sequência dos resultados positivos de transações anteriores, e a confiança dentro 

de um mesmo subgrupo é estabelecido através do respeito pelos objetivos e pelos 

valores do subgrupo (LEMIEX et al, 2004). 

A formação das redes sociais e a sua frequente aquisição do capital social 

estão conectados por fatores culturais, políticos e sociais (MARTELETO et al, 2004). 

A teoria das redes de apoio busca ajudar ou dar suporte a pessoas através de 

bens ou serviços, de informações ou de laços de sociabilidade, considerando que  

quanto maior o capital social, é maior a ajuda recebida (LEMIEX et al, 2004). 

As redes de apoio social geralmente são hierárquicas, pois, quanto maior e 

mais íntima sua relação com outro ator, maior é a ajuda que recebe na interpretação 

de suas experiências, sendo frequentes as relações entre os membros e os apoios 

que são recebidos ou fornecidos. As relações dessas redes diminuem os impactos 

ruins que os atores poderão ter, auxiliando no bem-estar do indivíduo (RODRIGUES 

et al, 2014). 
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Segundo Ekeh (apud LEMIEX et al, 2004), as redes de apoio são divididas 

em trocas generalizada, feita através da confiança, e através da troca restritiva, feita 

através da solidariedade (LEMIEX et al, 2004). 

Existem três tipos de laços na teoria de apoio social, os de grande 

intensidade, onde há a troca simultânea de matérias, trocas monetárias e 

intangíveis. Nos laços de média intensidade, onde se tem a troca de recursos 

intangíveis, e nos laços de reduzida intensidade que são saudações amigáveis ou 

brincadeiras anódinas (LEMIEX et al, 2004). 

Para analisar a teoria de mobilizações sociais, é importante definir que as 

redes de mobilização promovem uma interação social com outros grupos, 

principalmente nos que possuem maior identificação ideológica, que procura sempre 

desenvolver uma identidade crítica que promova reflexos no cotidiano 

(NEPOMUCENO et al, 2014). 

As mobilizações sociais tendem a surgir em situações de conflitos entre 

grupos, e seu sucesso dependerá da coalizão de laços estabelecidos nas redes de 

poder de manipulação que os atores possam vir a ter (LEMIEX et al, 2004). 

Para que haja um grande número de pessoas mobilizadas, o alvo da 

manifestação deve ter uma ideologia comum a todos, e também que haja o 

comprometimento dos atores envolvidos (TILLY, 2010). 

A comunicação e a organização são essenciais para se conseguir a 

mobilização social, porque é através desses aspectos que as informações poderão 

se disseminar corretamente, entre todos os laços que uma rede é capaz de 

alcançar. Supondo que todos os atores que estão interessados tenham acesso a ela 

(HENRIQUES et al, s/d). 

ANPROTEC e SEBRAE (2002 apud MARTINS et al, 2009) definem as redes 

empresariais de acordo com a interação que elas tem umas com as outras, com 

fornecedores, clientes, ou parceiros na transferência de tecnologia, e/ou com centros 

de pesquisa, centros técnicos, universidade e outras entidades públicas com a 

finalidade de maximizar a sua competitividade, se inserindo em novos mercados, 

solucionando problemas, e para desenvolver e produzir bens e serviços. 

Essa análise foi criada por Thurman (apud LEMIEX et al, 2004), e sua 

aplicação tem como objetivo principal comparar a estrutura de poder dentro das 

instituições. No plano teórico, há a verificação pelos autores de proposições que 

estão na teoria do capital financeiro, e uma das proposições é como está 

relacionada a organização de empresas locais, que se pressupõe que existem laços 
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fortes entre o fator industrial e financeiro, estando esse último no centro de cada 

rede nacional (LEMIEX et al, 2004). 

Carrol e Alexander (1999 apud LEMIEX et al, 2004) pretendem medir e 

comparar a integração das redes financeiras e industriais das organizações, através 

das técnicas de recolhimento de dados, adquirindo documentos financeiros da 

instituição e dos dirigentes responsáveis naquele ano fiscal e fazer uma análise 

completa de todos os envolvidos. Essa técnica é essencial para verificar as teorias 

econômicas, e é possível perceber que empresas que são controladas por pessoas 

que estão integradas a ela, têm interesses mais próximos, do que outras que são 

controladas com interesses externos. 

Ao se tratar de redes de políticas públicas, é muito comum imaginar que são 

compostas apenas por funcionários públicos, políticos e grupos de interesse. Esses 

atores podem fazer parte de comunidades estáveis, ou ter ações que beneficiem 

próprios interesses ou interesses de um pequeno grupo influente na criação de 

políticas públicas (LEMIEX et al, 2004). 

Lindblom (1959; 1979, apud SOUZA, 2006) questionou a ênfase no 

racionalismo de Laswell e Simon, cientistas políticos norte-americanos, e propôs a 

incorporação de outras variáveis à formulação e à análise de políticas públicas, tais 

como as relações de poder e a integração entre as diferentes fases do processo 

decisório, o que não teria necessariamente um fim ou um princípio. As políticas 

públicas precisariam incorporar outros elementos à sua formulação e à sua análise, 

além das questões de racionalidade, tais como o papel das eleições, das 

burocracias, dos partidos e dos grupos de interesse. 

O ciclo de políticas públicas é onde se observa e entende como é feito o seu 

processo de criação, analisando os aspectos de contexto da influência, contexto da 

produção e contexto da prática. No contexto de influência os grupos de interesses e 

políticos vão interferir na formação de propostas de uma política. No contexto da 

produção os documentos legais são estruturados de acordo com os interesses 

discutidos no contexto anterior. E no contexto da prática as políticas serão 

interpretadas e modificadas de acordo com os interesses dos atores envolvidos 

(GIRON, 2012). 

Então, se torna possível identificar as relações de poder nas redes de 

políticas públicas, desta forma é possível verificar os atores que participam das 

políticas públicas e as posições quais eles ocupam, sempre levando em 

consideração a sua relação de poder (LEMIEX et al, 2004). 
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Identificar e avaliar as redes sociais contribuem para entender a dinâmica dos 

respectivos grupos, e para facilitar a análise de cada um deles. 

 

3.2 Redes Sociais e Relações de Poder 

As redes sociais são formas de representação de grupos de atores sociais por 

representarem as estruturas sociais, e por demonstrar estruturas de poder 

subentendidas. Todo grupo social possuirá uma hierarquia e algum tipo de estrutura 

de poder, que são criadas de formas implícitas ou explícitas.  

Para Foucault (apud RECUERO, 2009) a relação de poder é a relação entre 

indivíduos ou instituições sobre outros indivíduos e outras instituições, sendo a 

legitimação desse poder determinada por grupos sociais de formas diferentes 

(RECUERO, 2009). 

As relações entre os atores de compartilhamento, colaboração e competição 

modificam as estruturas sociais de formas repetidas, e são responsáveis por 

modificarem essas mesmas formas (CASTELLS, 1999 apud PINTO et al, 2008). 

A evolução da tecnologia são condicionadas ou condicionantes de mudanças 

na construção social. As redes sociais, apesar de serem antigas, se transformaram 

ao longo do tempo principalmente com a evolução das tecnologias de informação, 

causando inúmeras mudanças nos processos produtivos alterando a cultura e as 

relações de poder (CASTELLS, 1999 apud PINTO et al, 2008). 

A rede é dinâmica, porém a concentração do poder em alguns atores se torna 

maior, por atuar de uma maneira mais dedicada aos que possuam conexões com 

outros atores ou informações. Burt (1992, apud PINTO et al, 2009), diz que quanto 

maior o acúmulo de capital social mais poder ou valor terá sobre os outros atores 

sociais. 

Portanto, as relações de poder acontecem quando um ator não tem uma 

interdependência com outros atores. O poder deve ser examinado como algo que se 

circula, que funciona em cadeia e se exerce em rede (Foucault, 1998 apud PINTO et 

al, 2009). 
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4- METODOLOGIA 

Essa pesquisa é do tipo quali-quantitavivo e a partir da análise de redes 

sociais, no qual foram utilizadas ferramentas e técnicas como a entrevista semi-

estruturada, o questionário, o Netdraw© e o UciNET©. Cada rede tem características 

próprias, e  é constituída de uma forma diferente, possui suas peculiaridades de 

formação e organização, na qual as técnicas foram utilizadas para visualizar essa 

interação (ALEJANDRO et al, 2005). 

Ao se iniciar uma pesquisa é necessário que o pesquisador observe com 

atenção as variadas formas que existem para recolher os dados, e os principais 

problemas que possam vir a surgir antes do processo de recolhé-los (PÁDUA, 

2007). 

Ao selecionar a população a ser estudada, o pesquisador deve selecionar 

uma população mediana. A seleção tem que ser bem delimitada, evitando a 

generalização do resultado (LEMIEX et al, 2004). 

A seleção dos atores e das localidades deve ser pensada em oposição. Por 

se tratar de uma cooperativa, a comparação deve ser feita entre melhor estruturada 

política e economicamente com uma menos estruturada, para que assim 

comparação seja realizada, sempre indo ao encontro dos objetivos teóricos e 

práticos que foram fixados pelo investigador (LEMIEX et al, 2004). 

As técnicas de recolhimento de dados feitas em uma pesquisa documental 

são através de consultas a documentos para recolha de dados; a entrevista, que se 

torna importante pelo fato de se ter uma relação direta com o indivíduo que está 

sendo observado, que torna possível obter dados que se tronaria difícil conseguir de 

outras formas, suplementando as informações recolhidas; e o questionário, que 

permite que haja o recolhimento de dados de uma forma mais ágil, e de dados em 

geral (RAMPAZZO, 2002). 

A pesquisa se acerca de um método indutivo, porque a análise será feita 

através da tradução da prática para a teoria. E por verificar qual membro tem uma 

maior interação com os outros atores, mesmo não possuindo essa relação com 

todos os membros, se generaliza que é o possuidor da relação mais forte dentro 

deste do grupo (GIL, 2009). 
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Para realizar um trabalho, o problema deve ser bem delimitado e de forma 

bem cautelosa, na qual hipótese e objetivos precisam ser traçados para que o 

trabalho possa estar bem sucinto e direcionado (LEMIEX et al, 2004). 

Após a definição do problema, o recolhimento dos dados se torna possível, 

porque facilita a seleção da população envolvida e os locais onde serão feitas a 

recolha de dados (LEMIEX et al, 2004). 

Existem dois programas que são facilitadores na apuração dos resultados dos 

dados coletados, como o Netdraw© e UCINET©, que são utilizados para a formulção 

de tabelas e grafos de redes sociais, e minimizam os possíveis erros na análise final 

dos dados (LEMIEX et al, 2004). 

O Netdraw© é um programa que consegue conectar a ligação entre os 

diversos atores que estão envolvidos numa determinada rede, além de analisar os 

dados, estrutura a análise de grafos, sendo o programa mais utilizado por ter 

compatibilidade com o Windows (LEMIEX et al, 2004). 

O UCINET© é um programa capaz de estabelecer forma e o desenvolvimento 

para variados tipos de redes sociais, elaborando as relações estruturais da rede 

estudada em forma gráfica tomando como base os dados inseridos através de suas 

ferramentas (UCINET, s/d). 

Por fim, os dados que foram recolhidos foram inseridos no Netdraw© e o 

UCINET© para a construção da análise. 
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6. TIPOS DE INDICADORES DE REDES 

 

Segundo Alejandro et al (2005) existem 5 indicadores de redes que irão 

moldar todas as relações de forma detalhada para a avaliação e verificação de todos 

os atores e de como a rede é estruturada a partir da quantidade de relações 

existentes. Esses indicadores são a densidade da rede, o grau de centralidade, o 

índice de centralização, o grau de intermediação e o grau de proximidade. 

 Densidade: É feito para identificar se o grau de conectividade de 

uma rede é alta ou baixa. 

 Grau de centralidade: Indica a quantidade de atores que se 

relacionam com outro, sendo classificados como grau de entrada e grau de 

saída. O grau de saída é a quantidade de atores que um ator se relaciona, e o 

grau de entrada são as inteirações que os outros nós tem com esse mesmo 

ator. 

 Índice de centralização: Identifica o ator que tem um papel 

central em uma rede, estando ligado a maioria dos nós, sendo essencial para 

outros atores se ligarem uns aos outros. 

 Grau de intermediação: É quando um ator faz um papel de ponte 

na comunicação de um ator com outros atores, obtendo o controle da 

comunicação. 

 Grau de proximidade: Significa mensurar a capacidade que um 

ator tem de se ligar a todos os nós de uma rede. 
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7. ANÁLISE 

 

Para que fosse possível fazer a análise do trabalho, houve a escolha de qual 

tipologia de redes sociais deveria ser utilizada, então, a rede sociométrica e capital 

social foram utilizadas para verificar o relacionamento dos integrantes dentro de uma 

cooperativa de catadores. 

Após a definição, foram escolhidos quais procedimentos metodológicos 

seriam utilizados para a pesquisa de campo, sendo elaborado um questionário com 

perguntas sugestivas e não persuasivas para que os entrevistados não tivessem 

resistência ao responder. 

Outros procedimentos escolhidos para a análise foram a observação direta e 

a entrevista, com perguntas sobre os aspectos materiais e sociais de cada 

cooperativa, bem como a produção e os desejos futuros dos empreendimentos. 

Para que o trabalho tivesse condições de comparação, foram escolhidas duas 

cooperativas de uma mesma cidade, uma relativamente bem estruturada 

funcionalmente e outro com uma estrutura funcional inferior, para que fosse possível 

mensurar e comparar as estruturas de ambas. 

Mantendo a hipótese de que uma cooperativa é mais beneficiada do que 

outra pelo o poder público, essa análise tenta revelar quais são as ações que esse 

poder exerce internamente em um empreendimento. Mensurando-o através de 

equipamentos, de refeições e até mesmo sendo beneficiadas com os melhores 

materiais para a reciclagem. 

As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas com os presidentes de 

cada uma das cooperativas, e que tiveram como perguntas: como foi o surgimento 

da cooperativa, como se compõem e se estruturam, quais são as suas maiores 

dificuldades e suas perspectivas para o futuro.   

Em entrevista realizada na cooperativa 1 foram levantados elementos 

importantes para a análise, como: 

“A sede da cooperativa 1 se encontra em um terreno doado 
pela prefeitura, e a cooperativa é registrada e reconhecida em 
cartório, tendo uma conta no Banco do Brasil, no qual são 
depositados os seus lucros.” (Presidente da cooperativa 1, 2014)  
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“As máquinas que a cooperativa possuiu são emprestadas e 
próprias. Sendo as máquinas emprestadas da prefeitura municipal, e 
outras de parceiros, que em troca do empréstimo vendem o material 
para o proprietário da máquina.” (Presidente da cooperativa 1, 2014) 

 

Pela prefeitura municipal ser a maior dona do Capital Social, por ter maior 

fluxo de informações e conseguir mapear a área e tudo o que ocorre na cooperativa, 

que engloba os bens materiais e o poder político, os trabalhadores não conseguem 

se identificar como donos da cooperativa. Ações que interferem na tomada de 

decisões e exposição de opiniões nas reuniões. 

“Os trabalhadores tem a dificuldade de se verem como donos 

do negócio. Nas reuniões que são feitas semanalmente há sempre a 

necessidade de fortalecer para os cooperados que eles são 

trabalhadores e ao mesmo tempo seu próprio patrão.” (Presidente da 

cooperativa 1, 2014)   

Em relação a cooperativa 2, o Poder Público não forneceu ajuda. Os próprios 

cooperados se organizaram para começar a estruturar o local de trabalho, como 

aponta os seguintes fragmentos da entrevista. 

“...o governo municipal não quis apoiar, porque já haviam 

cooperativas que já apoiava e não queria apoiar mais uma.” 

(Presidente da cooperativa 2, 2014) 

“Então não ficaram aguardando esse apoio, juntos alugaram um 

terreno, no qual possuia um relevo acidentado. Apesar disso, os 

trabalhadores ajeitaram-no, cortando o morro, de uma forma que 

pudessem dar prosseguimento ao trabalho, abriram espaço para 

depositar os seus materiais e fazer a divisão deles para preensar.” 

(Presidente da cooperativa 2, 2014) 

“Há apenas uma máquina que preensa os materiais, que é de 

propriedade de um atravessador, com o qual possui uma relação 

problemática, que em troca do empréstimo da máquina, eles vendem  

o material no valor que o atravessador quer pagar.” (Presidente da 

cooperativa 2, 2014) 

A partir desses elementos serão feita as análises, com o objetivo de relatar 

qual é a influência do poder público nas cooperativas de Ecosol. 
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Para analisar e comparar as cooperativas que serão denominadas em 

cooperativa 1 e cooperativa 2, serão utilizados os resultados dos dados recolhidos, e 

a interpretação dos grafo com base na perspectiva de rede sociométrica e capital 

social.  

Para entender o funcionamento dos grafos é importante frisar que os 

quadrados azuis sinalizam os atores da cooperativa. As setas significam a direção 

das informações. Quando esta aponta para um dado ator significa que este, está 

recebendo informações(quando os atores se comunicam entre si). Quando a seta 

sai do ator, significa que ele envia informações. As setas podem então, ser 

unidimensionais (que segue em uma única direção de um ator) ou bidimensionais 

(que segue em ambas as direções).  

                              

Figura 1:Grafo 1, Relações internas dentro da cooperativa 1. 

 

O grafo 1, possui 39 laços ou nós, que são todas as relações percebidas 

dentro da cooperativa.  

Ao observar como esta rede se constitui, é possível identificar que os atores 

A4, A5, A6, A7 e A14, não recebem nenhuma informação dos integrantes da 

cooperativa, só enviam informação para outros atores. 

Em relação a centralidade dos atores, os atores centrais quem detêm o maior 

número de conexões e de informações são o A1, A8, A11 e A15. Os atores A1 e A9 

são atores comuns, porém, tem uma grande influência dentro do empreendimento 
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se caracterizando como atores centrais. O A8 e A11 são o coordenador e presidente 

da cooperativa 1, respectivamente, e é possível visualizar que possuem privilégios 

de informações, pois, diversos atores da cooperativa se comunicam com eles, o que 

garante o maior conhecimento do que acontece no ambiente. 

O A15 representa um funcionário da prefeitura, o que caracteriza o poder 

público dentro da cooperativa. Verificando mais a fundo, é possível visualizar que 

atores importantes como o A8 e o A11 estão diretamente ligados a ele, o que pode 

significar que toda a informação recebida por esses atores é enviada para o 

funcionário que está a disposição do poder público. 

De acordo com a estruturação do grafo é possível verificar que há uma 

relação muito forte entre a presidência da cooperativa com o poder público, que 

passa a gozar das informações mais importantes da cooperativa, na tomada de 

decisões e na estruturação do trabalho. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Grafo 2 Relações internas dentro da cooperativa 2. 

 

Em relação ao grafo da cooperativa 2, apresenta 24 nós, ou seja, 24 relações 

que existem entre todos os atores que estão envolvidos na cooperativa.  
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Porém, é possível identificar uma situação pouco comum, o ator A8 mesmo 

sendo o presidente da cooperativa, não recebe informações dos demais atores, o 

que não o faz um ator central detentor de todas as possíveis informações que há no 

ambiente de trabalho. 

Todos os outros atores enviam e recebem informações entre si, uns tendo 

laços mais fortes e outros mais fracos, como é o caso do A1 e do A9 no que diz 

respeito aos laços fracos, e do A4 e A6 em relação aos laços fortes. 

Também foi possível identificar que não há nenhum ator que representa o 

poder público envolvido nas relações internas do grupo, o que permite dizer que a 

influência e a presença desses atores é muito pequena ou até mesmo inexistente 

nessa cooperativa. 

 

Tabela 6: Grau de Centralidade e Poder da cooperativa 1. 

ID Grau de 
Saída 

Grau de 
Entrada 

Grau de 
Saída normalizado 

Grau de 
Entrada 
normalizado 

A1 3.000 7.000 21.429 50.000 

A2 3.000 5.000 21.429 35.714 

A3 3.000 1.000 21.429 7.143 

A4 3.000 0.000 21.429 0.000 

A5 3.000 0.000 21.429 0.000 

A6 3.000 0.000 21.429 0.000 

A7 3.000 0.000 21.429 0.000 

A8 3.000 9.000 21.429 64.286 

A9 3.000 3.000 21.429 21.429 

A10 3.000 1.000 21.429 7.143 

A11 3.000 5.000 21.429 35.714 

A12 3.000 2.000 21.429 14.286 

A13 3.000 1.000 21.429 7.143 

A14 0.000 1.000 0.000 7.143 

A15 0.000 4.000 0.000 28.571 

Fonte: UciNET 

 

Para interpretar a tabela é necessário verificar quais são os atores que 

possuem um maior grau de centralidade e poder dentro de uma cooperativa. Deve-

se observar qual ator possui o maior grau de entrada e grau de entrada normalizada 

(que é feita em porcentagem). Portanto, podemos verificar que o ator A8, 

coordenador da cooperatica 1, possui o maior grau de centralidade e poder por 

possuir o valor mais elevados nos dois graus de entrada, sendo esse, subimisso ao 

A15 que representa o poder público, como pode ser verificado no grafo 1.  O A8 

exerce a maior influência no grupo, é o detentor do maior número de informações, 

que são repassados para o ator do poder público, A15. 

Tabela 7: Grau de Centralidade e Poder da cooperativa 2. 
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ID Grau de 
Saída 

Grau de 
Entrada 

Grau de Saída 
normalizado 

Grau de 
Entrada normalizado 

A1 3.000         2.000 37.500        25.000 

A2 3.000         3.000 37.500        37.500 

A3 3.000         3.000 37.500        37.500 

A4 3.000         5.000 37.500        62.500 

A5 3.000         3.000 37.500        37.500 

A6 3.000         5.000 37.500        62.500 

A7 3.000         2.000 37.500        25.000 

A8 3.000 0.000 37.500        0.000 

A9 0.000 1.000 0.000 12.500 

Fonte: UciNET  

 

Em relação ao grau de centralidade e poder da cooperativa 2, pode-se 

observar que nesta cooperativa há dois atores que possuem laços mais fortes com 

os atores do que os demais. Analisando os graus de entrada, os atores A4 e A6 

possuem os mesmo valores na tabela apresentada. Sendo eles os atores centrais 

nessa cooperativa. 

O ator 8 mesmo sendo o presidente da cooperativa não possui um grau de 

poder e centralidade elevado, possui um grau inferior em relação aos outros atores 

da cooperativa. 

 

Tabela 8:Grau de intermediação da cooperativa 1 

Fonte: UciNET 

Na tabela referente ao grau de intermediação da cooperativa 1, pode-se 

observar que o ator A1 é o que possui o maior grau de intermediação, ou seja, o A1 

tem um papel importante em transmitir informações entre atores que não se 

comunicam. 

ID Grau de intermediação Grau de intermediação normalizada 

A1 36.917 20.284 

A9 31.833        17.491 

A8 23.000        12.637 

A11 20.833        11.447 

A10 11.417         6.273 

A2 8.583         4.716 

A14 2.750         1.511 

A12 1.333 0.733 

A3 1.333 0.733 

A6 0.000 0.000 

A4 0.000 0.000 

A5 0.000 0.000 

A13 0.000 0.000 

A7 0.000 0.000 

A15 0.000 0.000 
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Os atores A9 e A8, também tem um papel muito importante nessa relação, 

sendo requisitados por outros atores a fazer um papel de ponte para comunicação 

com outros que não estão interconectados. 

O A15 não faz nenhum papel de intermediação entre os outos atores 

envolvidos, tendo o valor 0 nessa tabela, o que sinaliza uma vantagem por não 

repassar informações que possue para nenhum outro ator. 

 

Tabela 9: Grau de intermediação da cooperativa 2. 

ID Grau de intermediação  Grau de intermediação normalizada 

A6 13.500        24.107 

A3 9.000        16.071 

A4 6.917        12.351 

A2 2.917         5.208 

A5 1.083         1.935 

A1 0.583         1.042 

A7 0.000 0.000 

A8 0.000 0.000 

Fonte: UciNET 

 

A tabela na cooperativa 2, mostra que o ator A6, vice presidente, tem o maior 

poder de intermediação dentro do ambiente, exercendo o papel de transmitir as 

informações entre todos os membros da cooperativa, podendo ser conveniente por 

também possuir o maior grau de centralidade e poder segundo a tabela 6. 

O ator A8 continua sem ter uma influência significativa sobre os outros 

membros, sendo o ator A6 mais requisitado. 

                                                   Tabela 10: Grau de proximidade cooperativa 1. 

ID Grau de proximidade 

A1 35.897 

A2 32.558 

A3 31.111 

A4 29.787 

A5 27.451 

A6 26.415 

A7 25.455 

A8 21.875 

A9 21.875 

A10 20.290 

A11 7.143 

A12 6.667 

A13 6.667 

A14 6.667 

A15 6.667 

                             Fonte: UciNET 

O grau de proximidade mostra a capacidade de um ator estar próxima de um 

maior número de nós. Verificamos que os atores A1, A2 e A3 são atores que 

possuem a maior proximidade com os outros atores. Apesar do A8 (coordenador) ter 
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a maior centralidade da cooperativa, quando visualizado o grau de proximidade, 

esse ator possui um grau mais intermediário de proximidade. 

O A15 (poder público), não tem uma relação de proximidade efetiva, pois, 

esse ator não envia informações para nenhum outro ator da cooperativa e recebe 

apenas as informações do A8, A11, A12 e A14. 

De acordo com a entrevista realizada, o funcionário da prefeitura tem uma 

sala dentro cooperativa, junto ao administrador da cooperativa, na qual tem total 

informação sobre as questões financeiras, participando dos trâmites e reuniões da 

cooperativa. 

                                              Tabela 11: Grau de proximidade cooperativa 2. 

 

                                    

 

 

 

 

                         Fonte:UciNET 

 

Em relação a cooperativa 2, o grau de proximidade possui valores mais 

próximos entre os atores, sendo uma cooperativa que tem seus laços com melhor 

distribuição. Todos os membros tem um grau de proximidade relativamente 

parecidos. Porém, o ator que possui menos proximidade é o presidente da 

cooperativa 2, não sendo um ator “dominante” dentro da cooperativa. 

Após as análises é possível verificar que a cooperativa 1 tem uma relação 

mais centralizada com os atores que possuem um cargo de confiança dentro dela, 

ao passo que a cooperativa 2, possui uma relação entre os membros mais dinâmica, 

não sendo dependente de um ator central como por exemplo o presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Grau de proximidade 

A1 44.444 

A2 44.444 

A3 40.000 

A4 40.000 

A5 34.783 

A6 34.783 

A7 33.333 

A8 11.111 
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8. CONCLUSÃO  

Através das análises feitas nas duas cooperativas, tanto pelos fragmentos das 

entrevistas com seus presidentes quanto pela observação dos grafos baseados no 

ucinet© e netdraw©, pode-se verificar que diferente da estrutura da cooperativa 2, a 

cooperativa 1 foi criada através de uma influência da prefeitura. 

Sua estrutura e o local foram conquistados através dos esforços da prefeitura, 

que doou o terreno, e que auxiliam os trabalhadores com refeições e através de 

doações de máquinas para manipular os resíduos, e com os caminhões das coletas 

que possuem os melhores materiais. 

Enquanto a cooperativa 2, que se formou a partir da vontade de cada 

integrante e surgiu de uma perspectiva bottom up, possui imensas dificuldades, 

começando pela a ausência do poder público em suas articulações. Através disso, 

pode-se observar que diferente da cooperativa 1, o terreno em que fica localizada a 

cooperativa 2 é alugado e não possui uma infraestrutura adequada para o trabalho, 

além de compartilharem  equipamentos que são de propriedade de atravessadores e  

receberem caminhões com os piores materiais que não podem ser aproveitados 

para a prática de reciclagem. 

Por isso, quando observado os grafos de redes sociométricas a participação 

que o poder público tem na cooperativa 1 fica nítida, contrário do que acontece na 

cooperativa 2.  

Como abordado na análise ao estudar como o grafo se estruturou, é possível 

verificar que a representação do poder público se torna intrínseca as relações 

internas da cooperativa 1, uma vez que os representantes (coordenador e 

presidente) desta cooperativa tem um alto grau de poder e centralidade em relação 

aos outros membros e são submissos ao poder público. 

 Pois, são esses que possuem um maior volume de informações dos diversos 

atores que constituem essa rede, e também são esses que estão diretamente 

ligados ao ator do poder público que além de receber informações, trabalha no local 

sendo caracterizado como um assessor da cooperativa 1. 

Um fator importante é que os membros da cooperativa 1 tem a percepção de 

que são meros trabalhadores, e não donos do empreendimento, pelo fato de 

trabalharem em um local onde toda a infraestrutura pertence a prefeitura, sendo 

essa a detentora do capital social. 
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Esses são motivos que fazem os integrantes deixarem de ter uma 

participação mais efetiva sobre o empreendimento, onde acatam as decisões feitas 

pelo funcionário da prefeitura que participa das reuniões.  

Enquanto a cooperativa 2, não possui qualquer relação com um ator do poder 

público dentro de suas dependências, sofre com a falta de auxílios, por muitas vezes 

não ter reconhecimento do poder público sobre a sua existência, tendo grandes 

dificuldades de se manter saudável. 

O ponto positivo é que através desses obstáculos, os membros da 

cooperativa 2, tem o sentimento de pertencimento ao empreendimento, e se 

mobilizam para tentar solucionar os seus problemas em conjunto. 

Pelo fato de ser o poder executivo municipal, a influência que o poder público 

tem na articulação nos empreendimentos de Ecosol, é possuir o capital para o 

investimento e de articular com empresas que possam ajudar cooperativas que 

estão auxiliando. 

Além disso, é a prefeitura que estipula as rotas dos caminhões e para qual 

cooperativa o material será enviado, e por existir um membro do poder público que 

está diretamente ligado a cooperativa 1, os caminhões que possuem os melhores 

materiais irão para lá. 

Por estar alocado dentro da sala administrativa da cooperativa 1, o 

funcionário da prefeitura verifica as contas do empreendimento, a contabilidade, e 

controla a venda dos produtos com os parceiros que foram adquiridos, e com quais 

poderão ter relações. 

Torna-se claro que a partir desses elementos, o poder público tem o maior 

domínio sobre os assunto e relações nas reuniões. Sendo ela o principal ator nas 

reuniões, que além de receber as informações que existem dentro da cooperativa, 

possuem informações que estão externas a ela.  

O poder público se destaca como um ator intermediário, e privilegiado, por 

possuir todas as informações de forma completa, tanto as internas quanto as 

externas a cooperativa, podendo assim, fragmentar ou repassar as informações de 

acordo com o que a convém. Ações que se divergem dos princípios da Economia 

Solidária.  

As principais dificuldades para a realização deste trabalho foram conseguir 

aplicar o questionário para todos os membros, e o acesso ao local das cooperativas, 

que não possuem linhas de transportes. 
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Uma sugestão de trabalho seria, verificar se há influência do poder público 

nos empreendimentos de Ecosol em outras cidades, mesorregiões ou regiões. 
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