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RESUMO 
 
 

SILVA, Heloísa de Puppi e. Proposição metodológica interativa da “tecnologia social” 
como alternativa pró-sustentabilidade: pesquisa-ação com a COOCAT-MEL em Telêmaco 
Borba-PR. 305 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2015. 

 
Além do questionamento sobre a pertinência do uso do termo “tecnologia social”, em meio aos 
estudos de CTS, há a busca por quantificar e dimensionar os impactos mútuos entre tecnologia 
e sociedade. Algo sustentável para uma rede social não necessariamente se sustenta em outra. 
São questionamentos que vêm à tona quando se entende que toda tecnologia é social e que o 
equilíbrio é construído em meio a desequilíbrios. O objetivo é propor uma metodologia 
interativa que capte a “tecnologia social”, em construção conjunta, de alternativas pró-
sustentabilidade com uma rede social local. A metodologia da pesquisa é predominantemente 
qualitativa e envolve: os procedimentos dedutivos; a pesquisa participante; a reflexão; a 
desconstrução do termo “tecnologia social”; a inversão da pesquisa para método indutivo; os 
procedimentos indutivos; a reorganização do alinhamento epistemológico, teórico, 
metodológico, operacional e prático; a redefinição dos métodos e das técnicas de pesquisa; a 
opção pela pesquisa-ação; até culminar na proposta de um modelo. Este é o produto da pesquisa, 
que tem como forma de análise a operacionalização e a prática da proposição. Trata-se de um 
modelo baseado nos princípios: da essencialidade da vida; da liberdade; da complexidade; da 
multi, inter e transdisciplinaridade; e de comportamentos cíclicos. Ele capta a tecnologia para 
construir modelos de construção da sustentabilidade característicos e peculiares a redes sociais, 
sob as diretrizes de comportamentos: da cultura da vida; da democracia; da construção conjunta; 
do compartilhamento de técnicas e de conhecimentos; e da qualidade, produtividade e 
otimização. Viabiliza-se pelos seguintes procedimentos: preparação do agente; identificação da 
rede social; estudo e histórico da rede social e do local; pesquisa-ação; aplicação de 
questionário; tabulação dos dados e Análise de Redes Sociais (ARS); construção conjunta de 
encaminhamentos; e alternativa para sustentabilidade. Este modelo tem seu ineditismo 
estruturado a partir da “tecnologia social” e difere dos demais pela reflexão e pela 
conscientização da rede social, como forma de potencializar o indivíduo diante das relações 
sociais que estabelece na construção do novo equilíbrio social. O conjunto de procedimentos 
também difere o modelo, que primeiramente propõe o aprendizado do agente que conduzirá a 
captação e a explicitação tecnológica da rede. A construção conjunta do questionário é outra 
diferença para que se captem os momentos da rede social, propondo alternativas de acordo com 
a sua identidade. Trata-se de um procedimento para mesclar técnicas e conhecimentos entre os 
atores da rede. A rede social foi a Cooperativa dos Apicultores e Meliponicultores Caminhos 
do Tibagi (COOCAT-MEL), em Telêmaco Borba – Paraná – Brasil. A partir dela foi possível 
construir um caso prático do modelo que teve como resultado a explicitação tecnológica da 
rede, com a apresentação das percepções sobre momentos, satisfação e construção conjunta, 
como medida das alternativas pró-sustentabilidade da rede. Os limites e as insuficiências do 
modelo são dados pela complexidade e pela multidisciplinaridade teórica, operativa e prática 
que resultaram na proposta de um Laboratório de Sustentabilidade para dar continuidade em 
próximos estudos.  

 
Palavras-chave: “Tecnologia Social”. Modelo de captação interativa. Sustentabilidade. 
Pesquisa-ação. Análise de Redes Sociais. 



ABSTRACT 
 
 

SILVA, Heloísa de Puppi e. Interactive methodological proposal of “social technology” as 
a pro-sustainability alternative: action research with COOCAT-MEL in Telêmaco Borba-
PR. 305 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2015. 

 
In addition to the questioning on the relevance of using the term “social technology” in STS 
studies, there is the pursuit of quantification and scaling of mutual impacts of technology and 
society. Something that is sustainable to a given social network cannot be considered the same 
by another one. Those are questions that come to light when one understands that every 
technology is social and that balance is made up out of imbalances. The objective is to propose 
an interactive methodology that captures the “social technology” in joint construction of pro-
sustainability alternatives having a social local network. The research methodology chosen is 
predominantly qualitative and comprises: deductive procedures; participatory research; 
reflection; the deconstruction of the term "social technology"; the inversion of said research to 
an inductive method; inductive procedures; the reorganization of the epistemological, 
theoretical, methodological, operational and practical alignment; the redefinition of methods 
and research techniques; the choice of action research; until culminating in the proposal of a 
model. This is the result of research, which has as its form of analysis the implementation and 
practice of the proposal. It is about a model based on the principles of: essentiality to life; 
freedom; complexity; multi, inter and transdisciplinarity; and cyclic behaviour. It picks up the 
technology to build sustainability construction models that are characteristic of and peculiar to 
social networks, under the behaviour guidelines of: culture of life; democracy; joint 
construction; techniques and knowledge sharing; and of quality, productivity and optimization. 
It becomes feasible by the following procedures: agent preparation; identification of the social 
network; study and history of the social network and the site; action research; application of 
questionnaire; data tabulation and Social Network Analysis (SNA); joint construction of 
referrals; and an alternative to sustainability. This model has its uniqueness grounded in "social 
technology" and differs from the others by reflection and awareness of the social network as a 
way to enhance the individual before the social relations that he establishes when composing a 
new social balance. The set of procedures also distinguishes the model, which first proposes 
the learning of the agent which will conduct the capture and technological explanation of the 
network. The joint construction of the questionnaire is another difference so that the moments 
of said social network can be captured, proposing alternatives according to their identity. It is 
about a procedure to merge techniques and knowledge amongst the actors of the network. The 
social network was the Cooperative of Beekeepers and Meliponicultors Caminhos do Tibagi 
(Cooperativa dos Apicultores e Meliponicultores Caminhos do Tibagi; COOCAT-MEL) in 
Telêmaco Borba - Paraná - Brazil. From it, it was possible to frame a practical case model that 
had the technological explanation of the network as a result, with the presentation of the 
perceptions of times, satisfaction and joint construction as a measure of pro-sustainability 
alternatives of the network. The limits and weaknesses of the model are provided by complexity 
and by theoretical, operational and practical multidisciplinarity that resulted in the proposal of 
a Sustainability Lab to be continued in further studies. 
 Keywords: "Social Technology". Interactive capture model. Sustainability. Action research. 
Social Network Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

O campo de estudo das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e dos 
Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia (ESCT) tem seu objeto constituído pelas variáveis 
sociais da ciência e da tecnologia. Compreende a permeabilidade, a penetração e a integração 
entre elas, pautando-se ora pelo entrelaçamento das relações sociais como revelações científicas 
e tecnológicas, ora pelas implicações científicas e tecnológicas nas mudanças sociais, no tempo 
e no espaço. Bazzo, Linsingen e Teixeira (2003) delimitam o uso do termo CTS para o estudo 
das “relações entre tecnologia-ciência-sociedade”.  

Uma das formas dos Estudos de CTS pode ser a relação entre tecnologia e a condição1 
de bem-estar do meio social. Isto ocorre porque a tecnologia é inerente às relações sociais, como 
as econômicas, as políticas, as culturais, as familiares, entre outras. A condição de 
desenvolvimento da sociedade é um produto, uma circunstância, uma revelação tecnológica 
que se reflete na caracterização do meio, do ambiente e do espaço. O meio social pode ser 
compreendido como o resultado de um esforço ou de uma capacidade de alcance que a 
sociedade anseia, pelas interações de técnicas e conhecimentos.  

Considera-se a sustentabilidade como anseio social, a partir de observações de fatos, 
de práticas, de revelações de comportamentos, ritmos e movimentos, como por exemplo, os 
Objetivos do Milênio da Organização das Nações Unidas, que trata de uma sobrevivência atual 
e futura da sociedade (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2013).  

O termo “sustentabilidade” está explícito em informações de diversas ordens como, 
por exemplo, notícias de jornal e revistas, relatórios técnicos e pesquisas acadêmicas. Tanto a 
gestão pública quanto a gestão privada o adotam como premissa em suas ações e um exemplo 
são os enquadramentos aos Objetivos do Milênio (2013), que aparecem nos programas de 
responsabilidade social das empresas, nas políticas públicas do governo, nas organizações da 
sociedade civil e nos organismos internacionais. A busca pela “sustentabilidade” está presente 
em ações individuais ou coletivas e gradativamente está transpassando do discurso para a 
prática como uma revelação tecnológica, resultante de um processo de conscientização social. 

                                                 
1 Por “condição” se entende o nível de desenvolvimento e a qualidade da organização do conjunto de elementos 

sociais, econômicos, culturais, ambientais, espaciais, tecnológicos, políticos, entre outros. O meio de vida social 
revelado no tempo e no espaço. 
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1.1 CONTEXTO E PROBLEMATIZAÇÃO 

Há, no entanto, impasses em relação à sustentabilidade. Entre os desequilíbrios, estão 
aqueles problemas segregados em dimensões “ambiental”, “econômica”, “social”, “espacial”, 
“política”, “cultural”, e aqueles denominados “desigualdade e exclusão social”. 
Independentemente da forma como a sustentabilidade é tratada, do número de dimensões ou 
dos termos utilizados, o desafio está na construção de um novo equilíbrio social.  

Entre os Objetivos do Milênio (2013) está a erradicação da extrema pobreza e da fome. 
De acordo com o Banco Mundial (WORLD BANK, 2013), em 2009 o Brasil apresentava 3,6% 
da população vivendo com menos de U$ 1,25 por dia. Entre as estimativas de 2005 a 2012, para 
os 214 países do mundo, o País se encontrava entre as 40 nações com maior percentual 
populacional nesta linha definida pelo Banco Mundial2. A América Latina e o Caribe 
apresentam 2,9% da população abaixo desta linha de pobreza (WORLD BANK, 2013). Em 
2007, no Brasil, a proporção que recebia menos de 1 (um) dólar, em Paridade de Poder de 
Compra (PPC), por dia, era de 5,2% da população e a participação dos 20% mais pobres da 
população na renda ou no consumo nacional era de 3% (INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013).  

Em 2009, a taxa de desemprego no Brasil era de 9,1%, com registros nas áreas 
metropolitanas de 10,7%, nas áreas não metropolitanas de 8,2%, nas áreas urbanas não 
metropolitanas de 9,1% e nas áreas rurais de 4,4% (INSTITUTO DE PESQUISA 
ECONÔMICA APLICADA, 2013). Também no ano de 2009, o grau de informalidade da 
economia brasileira era de 48,7%, sendo que nas áreas metropolitanas esta taxa era de 41,7%, 
nas áreas não metropolitanas de 52,3%, nas áreas urbanas e não metropolitanas de 48,1% e nas 
áreas rurais de 73,7% (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2013). 

Em meio às distintas formas de organização do espaço social há seletividades 
peculiares no campo e na cidade. A relação entre o rural e o urbano se caracteriza, entre outras 
formas de revelação, pela organização da atividade econômica com forças centralizadoras de 
técnicas e conhecimentos de acordo com a propriedade de terra, a produção, o capital, o sistema 
educacional, de saúde, de acessibilidade, entre outras. Na Teoria Econômica, a Economia 

                                                 
2 Hiato de pobreza é a média do déficit da linha da pobreza (contando os não pobres como tendo déficit zero), 

expressa a linha de pobreza em percentual. Esta medida reflete a incidência e a profundidade da pobreza 
(WORLD BANK, 2013). 
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Industrial3 aborda as percepções sobre o espaço para a compreensão do comportamento 
econômico, atrelado a um sistema de valores políticos e sociais do sistema produtivo.  

Uma das alternativas para enfrentar a concentração de técnicas e de conhecimentos 
que provocam instabilidades no ambiente organizacional é a opção pela cooperação técnico-
produtiva em redes de empresas, que podem ser: alianças estratégicas, formas de cooperação 
produtiva e tecnológica, programas de cooperação para inovação, processos de subcontratação 
e terceirização, sistemas flexíveis de produção, distritos industriais, aglomeração espacial de 
empresas, sistemas nacionais e regionais de inovação. A coordenação interorganizacional nas 
redes de empresas envolvem as variáveis empresariais, estruturais e sistêmicas, em um conjunto 
de características locais diante da dinâmica competitiva global. Esta alternativa para a 
sobrevivência no mercado proporciona ganhos de eficiência e de produtividade aos entes da 
rede, que integram a cadeia de valor. A otimização do desempenho coletivo é obtida das 
interações da empresa pelo compartilhamento de técnicas e de conhecimentos, que superam os 
ganhos das articulações isoladas. A partir do conhecimento sobre as capacidades produtivas no 
meio social, são as opções por condutas organizacionais que resultam em desempenhos ótimos. 

As ações das organizações civis, públicas e privadas para a sobrevivência no sistema 
econômico é um dos comportamentos sociais na construção da sustentabilidade. Os esforços 
dos agentes se revelam por ações e artefatos, caracterizando a forma de vida nas localidades. 
Cada local possui uma identidade própria, mesmo que híbrida, diante da interação global. A 
compreensão da identidade local, incluindo seu processo histórico de formação, inclusive 
cultural, é uma alternativa de base decisória para a sobrevivência organizacional. Os resultados 
das ações são observados por meio de indicadores chamados de “indicadores de produtividade”, 
“indicadores de desempenho”, “indicadores de desenvolvimento”, “indicadores de 
sustentabilidade”, entre outros. Porém, ao interagirem no espaço, os atos ou ações dos atores 
sociais permitem supor que, além do uso de indicadores tradicionais de mensuração da condição 
de desenvolvimento, a sustentabilidade pode ser observada pela escolha de comportamentos 
para a sobrevivência. O comportamento que se revela no tempo e no espaço pode, ou não, 
conduzir redes locais à sustentabilidade. 

Uma alternativa de comportamento para a construção da sustentabilidade está no 
processo de busca pelo desenvolvimento local a partir da opção tecnológica das pessoas, 
concebida pelas pessoas e para as pessoas. Há estudos que tratam da “tecnologia social” como 
aquela que seria incumbida da “inclusão social” e esta é a base teórica investigativa desta tese. 

                                                 
3 A Economia Industrial é um dos campos de estudo da Teoria Econômica que se intensificou a partir da década 

de 1980. 
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Há diversas redes sociais constituídas, em distintas localidades, com respectivas 
finalidades e propósitos específicos à sustentabilidade. Observar redes sociais locais diante da 
premissa de que a “tecnologia social” propicia o desenvolvimento local por ações que 
viabilizam a “inclusão social” seria uma percepção excludente dos demais esforços existentes 
para a sobrevivência das pessoas e das organizações na vida em sociedade.  

Além do questionamento sobre a pertinência do uso do termo “tecnologia social” em 
meio aos estudos de CTS, há a busca por quantificar e dimensionar os impactos mútuos entre 
tecnologia e sociedade. Tradicionalmente, indicadores quantitativos e observações qualitativas 
apresentam respostas tanto “positivas” quanto “negativas”, sob a premissa de que algo 
sustentável para uma rede social não necessariamente se sustenta em outra. São 
questionamentos que vêm à tona quando se entende que toda tecnologia é social e que o 
equilíbrio é construído em meio a desequilíbrios.  

Dada a complexidade do assunto, as mensurações da relação entre tecnologia e 
sociedade abrem indagações sobre a forma de descrever o objeto, captar as interações entre 
tecnologia e sociedade, e apresentar uma forma de medida daquilo que seria uma “tecnologia 
social”. A base investigativa metodológica se abre no espaço existente para estabelecer os 
procedimentos, os instrumentos e as ferramentas adequadas à construção conjunta de 
alternativas pró-sustentabilidade. 

1.2 PERGUNTA DE PESQUISA E PRESSUPOSTO 

Quais são os procedimentos de captação das interações tecnológicas sociais como 
medida da construção conjunta de alternativas pró-sustentabilidade? 

A relação entre tecnologia e sustentabilidade compreende uma interação de 
“tecnologia social” que, quando captada como medidas de comportamentos, confere o 
autoconhecimento à rede. Pressupõe-se que o modelo revele e apresente elementos, momentos 
e atos que possibilitem a criação de ações para a superação e para o estímulo de comportamentos 
alternativos pró-sustentabilidade, propostos por entes de interesse. 

Os pressupostos do modelo são requisitos a seus procedimentos, que estão 
relacionados aos seguintes termos: construção conjunta, observação, captação e mensuração da 
interação entre técnicas e conhecimentos em redes sociais, considerando o anseio social da 
sustentabilidade. 
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Os procedimentos da forma de observação, da coleta de dados e de informações e dos 
instrumentos de metodologia da pesquisa desta tese pressupõem o alinhamento com 
desenvolvimento dos procedimentos do modelo metodológico interativo, a partir da construção 
conjunta. A escolha da pesquisa-ação é a opção por um método que possibilite estruturar um 
modelo construído socialmente. Um instrumento alternativo das pessoas, pelas pessoas e para 
as pessoas.  

A Análise de Redes Sociais (ARS) observa redes de relações sociais, constituídas por 
nós e laços. O mapeamento e a interpretação dos resultados da análise são feitos por meio de 
observação gráfica e quantitativa, a partir de bases qualitativas. Ela pode ser utilizada para a 
mensuração de capital social, por exemplo. Nesse sentido, pressupõe-se que a ARS é um dos 
instrumentos pertinentes à captação e à observação de “tecnologias sociais”. Ela está alinhada 
com a teoria ator-rede apresentada por Thomas (2008) e com os estudos de Callon sobre a 
tecnologia como uma ferramenta de análises sociais (CALLON, 1989), e a dinâmica das redes 
técnico-econômicas (CALLON, 2008).  

1.3 OBJETIVO GERAL 

Propor uma metodologia interativa que capte a “tecnologia social”, em construção 
conjunta, de alternativas pró-sustentabilidade com uma rede social local. 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Definir os fundamentos teóricos e os termos do modelo metodológico 
interativo da “tecnologia social” como alternativa pró-sustentabilidade. 

b) Estabelecer as variáveis pertinentes à observação da “tecnologia social”, pela 
interação entre tecnologia e sustentabilidade. 

c) Estruturar os procedimentos metodológicos de captação interativa da 
“tecnologia social” como alternativa pró-sustentabilidade. 

d) Viabilizar a proposição metodológica interativa da tecnologia como alternativa 
pró-sustentabilidade de acordo com os fundamentos teóricos, os usos dos 
termos, as variáveis e os procedimentos de metodologia da pesquisa. 
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1.4 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Trata-se de uma pesquisa da área Social Aplicada, pautada no comportamento 
humano, que, de acordo com sua finalidade, pode ser compreendida como Pesquisa Aplicada, 
porque adquire conhecimentos com vistas à aplicação em situações específicas, de prévia 
seleção do fenômeno da tecnologia em um determinado local (GIL, 2010). Além disso, é 
Pesquisa Básica Estratégica, porque se ocupa de soluções e do reconhecimento do problema 
prático do desenvolvimento local, e é um Desenvolvimento Experimental, enquanto 
documento, para reflexão e catalisação de ações da responsabilidade social, da extensão 
acadêmica e de políticas públicas (GIL, 2010).  

Segundo seus propósitos, é pesquisa explicativa, porque identifica fatores que resultam 
da ocorrência do fenômeno de interação entre tecnologia e sociedade (GIL, 2010). Nesta linha, 
o modelo metodológico procura explicar de modo interativo a forma de revelação tecnológica, 
com medidas de comportamentos que possibilitem a identificação de potencialidades a serem 
elaboradas pelos entes de interesse (GIL, 2010). Contudo, em menor expressão, é uma pesquisa 
exploratória, porque explicita o problema da interação, sob a elaboração de requisitos às 
variáveis; e descritiva, por descrever o comportamento da rede local, possibilitando a 
identificação das interações (GIL, 2010).  

Com base nos requisitos de suas variáveis, em seus preceitos teóricos, problematização 
e operacionalização conceitual é predominantemente qualitativa, dada a subjetividade da 
relação entre tecnologia e sustentabilidade, bem como da captação da revelação tecnológica no 
tempo e no espaço (GIL, 2010).  

Quanto ao método científico, é predominantemente indutiva porque tem como 
pretensão estruturar um modelo metodológico em construção conjunta e, a partir disto, extrair 
da verificação empírica, da relação entre tecnologia e sustentabilidade, contribuições aos 
modelos teóricos já existentes acerca da “tecnologia social”. No método indutivo de “verdades 
particulares, concluem-se verdades gerais. [...] A indução e a dedução são processos que se 
complementam” (PONCHIROLLI, 2012, p. 60), diante da relação entre fato e teoria. Contudo, 
é dedutiva, porque operacionalizará conceitos teóricos da relação entre tecnologia e 
sustentabilidade. “A dedução é a argumentação que torna explícitas verdades particulares 
contidas em verdades universais.” (PONCHIROLLI, 2012, p. 58). 

Dada a pretensão de estruturação de um modelo metodológico interativo de captação 
da tecnologia como alternativa pró-sustentabilidade, enfatiza-se a “inferência”, que é “o 
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instrumento com o qual os cientistas conseguem generalizar suas descobertas referentes aos 
fenômenos observados e explicados, em forma de leis ou fórmulas.” (PONCHIROLLI, 2012, 
p. 63). Baseia-se em um raciocínio que leva a conclusões, a partir de premissas conhecidas. 
“inferir é, pois, tirar uma conclusão de uma ou várias proposições dadas nas quais está 
implicitamente contida. [...] A inferência é uma operação mental que leva a concluir algo, a 
partir de certos dados ou antecedentes.” (PONCHIROLLI, 2012, p. 63). Nesta pesquisa não 
foram utilizadas premissas mas requisitos obtidos a partir dos fundamentos teóricos relativos a 
leis e formulações do comportamento humano. 

1.5 O INEDITISMO DA PESQUISA SOBRE O TERMO “TECNOLOGIA SOCIAL” 

No ano de 2004 foi inaugurado o Centro Brasileiro de Referência em Tecnologia 
Social (CBRTS), que é um projeto do Instituto de Tecnologia Social (ITS) em parceria com a 
Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social (SECIS), do Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT). O CBRTS tem como objetivo “identificar, conhecer, sistematizar e 
disseminar práticas de Tecnologia Social, envolvendo ONGs, poder público, universidades e 
institutos de pesquisa” e como atividade principal o levantamento das práticas de “tecnologia 
social”, chamado de “Mapeamento Nacional de Tecnologias Sociais Produzidas e/ou Utilizadas 
por Organizações da Sociedade Civil” (INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL, 2013).  

O único documento de mapeamento de “tecnologias sociais” encontrado em meio 
eletrônico chama-se “Caderno de Debate: Tecnologia Social no Brasil” (INSTITUTO DE 
TECNOLOGIA SOCIAL, 2013) e limita-se aos aspectos conceituais do termo, sem apresentar 
a metodologia utilizada para a identificação das “tecnologias sociais” no Estado de São Paulo. 
De acordo com a área de “Projetos” do ITS, entre eles está o de “Sistematização e Mapeamento 
de Tecnologias Sociais no Estado de São Paulo (2005)”, que sintetizou o conceito de 
“tecnologia social” no “Caderno de Debate” e levantou “mais de 100 práticas, que refletem 
como a sociedade vem se organizando para responder às suas necessidades e carências, em 
áreas como meio ambiente, educação, defesa e promoção de direitos, cidadania, agroecologia, 
entre outras.” (INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL, 2013).  

No entanto, não foram encontrados documentos que sintetizem a metodologia e os 
resultados da pesquisa, mas apenas a metodologia do projeto, que parece inconcluso. A intenção 
de “‘Nomear’ estas práticas tornava-se, entre outras coisas, uma forma de dar visibilidade e 
disseminar soluções que, embora eficazes, muitas vezes ficavam ‘escondidas’ nos espaços onde 
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aconteciam.”. Outra expressão do documento é a de “que não se trata de transformar tais 
experiências em modelos, como tal replicáveis” e “o que se procura fazer é identificar quais são 
os aspectos determinantes na experiência que a tornam uma solução para problemas da 
população e como as instituições encontram instrumentos para desenvolvê-los” (INSTITUTO 
DE TECNOLOGIA SOCIAL, 2013).  

Sobre o uso operativo do termo “tecnologia social” no Brasil, conclui-se que foi criado 
para denominar o conjunto de práticas e comportamentos de redes sociais locais alternativos 
para sustentabilidade. Esta criação aparentemente permite a organização de esforços políticos 
do setor público e de outras organizações da sociedade civil organizada.  

A área de “Pesquisas” do ITS Brasil (2013) apresenta entre elas o Sistema de 
Acompanhamento das Tecnologias Sociais (SATECS). O Sistema é uma exigência do “Plano 
de Ação 2007-2010 do MCT/SECIS, que contempla as Tecnologias para o Desenvolvimento 
Social em seu quarto eixo: Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social”. O SATECS 
está inacabado e utiliza o conceito de tecnologia social expresso no “Projeto de Lei que institui 
a Política Nacional de Tecnologia Social - PL 3449/2008” (INSTITUTO DE TECNOLOGIA 
SOCIAL, 2013). O Projeto de Lei (PL) encontra-se arquivado “na Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados (MESA)” e tem como objetivo instituir “a Política Nacional de Tecnologia 
Social” e criar “o PROTECSOL – Programa de Tecnologia Social” (BRASIL, 2013). O PL 
3449/2008 (INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL, 2013) traz os seguintes conceitos de 
tecnologia social:  

§ 1º Para os efeitos desta lei, considera-se: 
I - tecnologia social - conjunto de atividades relacionadas ao planejamento, pesquisa, 
desenvolvimento, criação, aplicação, adaptação, difusão e avaliação de: 
a) técnicas, procedimentos e metodologias; b) produtos, dispositivos, equipamentos e 
processos; c) serviços; d) inovações sociais organizacionais; e) inovações sociais de 
gestão desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e voltadas para a 
inclusão social e para a melhoria das condições de vida. 

O conceito tratado em Projeto de Lei difere daquele tratado no “Caderno de Debate: 
Tecnologia Social no Brasil” do ITS, que define a “tecnologia social” como o “Conjunto de 
técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a 
população e apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão social e melhoria das 
condições de vida.” (INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL, 2004, p. 26). Contudo, a partir 
de um mesmo sítio eletrônico (ITS Brasil) há dois conceitos de “tecnologia social” que resultam 
em possibilidades operacionais distintas. Como exemplo, cita-se o uso do conceito do PL 
3449/2008 por parte da “Gerência de Tecnologias Sociais (GETCS)” que “é uma área do 
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Instituto Curitiba de Informática (ICI) que trabalha para oferecer soluções de Tecnologia da 
Informação (TI) visando melhorar a qualidade de vida da população.” (INSTITUTO 
CURITIBA DE INFORMÁTICA, 2013). Nota-se que a partir dos conceitos do ITS 
(INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL, 2004, p. 26) e do PL 3449/2008 (BRASIL, 2013) 
é possível ter compreensões distintas sobre a tecnologia social. O GETCS utilizou o termo 
“tecnologia social” como instrumento gerencial de Tecnologia da Informação (TI) para realizar 
ações participativas, de construção conjunta, na gestão governamental, até a promoção de ações 
de inclusão digital. Não ficam claras no sítio do GETCS, ainda em elaboração, as práticas de 
tecnologia social, tais como colocadas pelo ITS e pela Rede de Tecnologia Social (RTS). 

Há distintas percepções sobre o uso do termo “tecnologia social” que resultam em 
práticas operacionais e finalidades diversas de interatividades alternativas para a 
sustentabilidade. Contudo, de modo geral, o termo é relativo a revelações de comportamentos 
com peculiaridades que se referem à condição de vida, ao bem-estar, à construção conjunta, à 
busca pela sobrevivência e à essencialidade da vida. 

Em 2005 foi criada a Rede de Tecnologia Social (RTS), depois de debates e encontros 
de entes públicos, privados e da sociedade civil organizada – universidades, empresas e 
institutos de pesquisa – para articular um conceito para “tecnologia social” e disseminar suas 
práticas (INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL, 2013). A Rede de Tecnologia Social 
(2012a) apresenta documentos de ordem prática, ainda refletindo um discurso para atrelar as 
“tecnologias sociais” à concepção de políticas públicas e à concepção de ações de 
responsabilidade social. Foi observada a Mostra de Tecnologia Social da Rede de Tecnologia 
Social (REDE DE TECNOLOGIA SOCIAL, 2012b). São casos de Tecnologias Sociais 
validadas pelo 2º Fórum Nacional de Tecnologia Social e pela 2ª Conferência Nacional de 
Tecnologia Social. A observação destes casos revelou que as “tecnologias sociais” selecionadas 
pela RTS foram baseadas em avaliações subjetivas, qualitativas e que não apresentam um 
padrão de caracterização ou avaliação, restringindo a seleção à interpretação teórica e 
conceitual.  

Na observação da Mostra de Tecnologia Social da Rede de Tecnologia Social (2012a) 
pressupôs-se que os casos atendem os requisitos que caracterizam uma tecnologia como social 
porque receberam a atenção teórica e metodológica, explicitadas no livro “Tecnologia Social: 
ferramenta para construir outra sociedade”, organizado por Renato Dagnino, que tem como um 
dos capítulos a metodologia de Hernán Thomas e Mariano Fressoli (2010), En búsqueda de 
uma metodologia para investigar Tecnologías Sociales (Em busca de uma metodologia para 
investigar Tecnologias Sociais), que referenciam sua aplicação na RTS.  
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Como resultado da observação da Mostra (REDE DE TECNOLOGIA SOCIAL, 
2010a) apresenta-se que as “tecnologias sociais” revelam a seguinte participação de agentes: 
Investidor ou Beneficiário – que pode ser governo, órgão de classe, Organização Não 
Governamental (ONG), organizações privadas; indivíduos; ou comunidades locais; Gestores 
do capital – que pode ser governo, órgão de classe, ONG, organizações privadas; indivíduos; 
ou comunidades locais; Detentor da Técnica – que pode ser Universidades, órgãos públicos ou 
privados ou indivíduos de localidades; Lideranças locais – que organizam e traduzem os 
interesses de comunidades; Comunidades locais – que se organizam para conduzir a concepção 
das tecnologias; e Usuários e Beneficiários – que se enquadram no mesmo grupo. O último 
grupo se confunde no processo participativo e compartilhado de concepção das “tecnologias 
sociais”. Há, portanto, uma rede de relações com uma diversidade de entes característicos e de 
interesse por onde permeia a “tecnologia social”, como uma construção conjunta de 
alternativas.  

Outro fator importante observado na mostra de tecnologias sociais foi a identificação 
do artefato relevante, ou aquele que traz o sentido, à estruturação da rede social pela 
comunidade local. Nota-se que este pode ser uma técnica, um produto, um serviço ou um 
processo com o envolvimento de dimensões distintas como “ambiental”, “espacial”, “cultural”, 
“econômica”, “social” e “política”. Nem sempre há um artefato principal que norteia as ações 
da rede social. Pode haver diversos produtos da rede social. Também verificou-se que há 
artefatos que atendem prioritariamente a rede, aqueles direcionados para a rede e para o 
mercado, bem como aqueles que têm como foco da ação da rede o posicionamento no mercado. 
A maioria das ações da mostra relacionam-se à construção conjunta de alternativas para 
sobrevivência, de acordo com as necessidades no tempo e no local da rede social. 

A ausência de parâmetros de classificação de “tecnologias sociais” mostra que não é 
possível restringir ou descartar ações e opções de comportamentos alternativos pró-
sustentabilidade porque há diversas formas de busca pela sobrevivência em meio ao tecido 
social. Embora a Rede de Tecnologia Social (2010a) tenha selecionado algumas formas de 
revelação, não é possível estabelecer o que as diferem dos demais esforços de comportamentos, 
que talvez ainda não tenham se consolidado no tempo e no espaço ou se revelado em artefatos 
e ações, mas que estão em processo de aprendizagem e criação. Estas formas de 
comportamentos podem se revelar nas diversas relações sociais, no meio familiar, nas relações 
produtivas, nas redes sociais locais, as quais apresentam características próprias e momentos 
distintos de esforços e de construção de alternativas em conjunto. Há também finalidades e 
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produtos distintos que mostram que as necessidades e as alternativas estão de acordo com o 
momento da rede social local.  

Com base em levantamento documental no Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (COORDENAÇÃO DE 
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 2011), verificou-se que o 
primeiro estudo de pós-graduação com o termo “tecnologia social” foi realizado no ano de 
1998. Desde então, até o ano de 2010, foram registrados 17 estudos que contemplam o termo. 
São 3 estudos que o utilizam em título, 2 estudos que o levam em palavras-chave e 10 que o 
utilizam no corpo do texto. Entre os 17 estudos, 4 apresentam um conceito e 6 o tratam em 
referencial teórico. São abordagens com citações de trabalhos de ordem prática e política. Os 
trabalhos verificados não tratam o tema “tecnologia social” como objeto de tese. As pesquisas 
utilizam o termo “tecnologia social”, mas não tiveram como foco o esgotamento de sua 
compreensão, utilizando-o apenas como parte complementar ao estudo. O Instituto de 
Tecnologia Social (2004, p. 21) realizou um levantamento bibliográfico em produções 
acadêmicas, científicas e institucionais sobre tecnologia social e constatou que: havia poucos 
textos que empregavam o termo e nenhum deles oferecia uma discussão propriamente 
conceitual; e “nenhuma das – poucas – definições existentes correspondia exatamente ao que o 
ITS e seus interlocutores vinham chamando de Tecnologia Social”. O ITS entendeu que na 
maioria das publicações o tema aparece em meio a reflexões do assunto com enfoque em temas 
específicos de saúde, avaliação ou trabalho.  

Dagnino (2010) organizou o livro “Tecnologia Social (TS)”. Nele, apresenta 
discussões da TS como uma alternativa dos empreendimentos sociais para estruturar novas 
relações de produção e trabalho, visando à inclusão. Apesar de apontar a fragilidade analítico-
conceitual, o uso do termo é político e ideológico. Suas indagações não esgotam a amplitude 
do assunto e geram contradições terminológicas e de construção de um único significado para 
a operacionalização da “tecnologia social”. Mas no capítulo “Em busca de uma metodologia 
para investigar Tecnologias Sociais” Thomas e Fressoli apresentam uma abordagem teórica 
operacional, de discussão metodológica. Porém a metodologia parte do pressuposto que as 
experiências de “tecnologia social” já existem e se propõe a mapeá-las, sem apresentar um 
modelo operativo de captação da “tecnologia social”. A proposta é excludente porque 
desconsidera os momentos de aprendizagem das redes sociais locais, onde a “tecnologia social” 
se revela. 

O tema “tecnologia social” no Brasil parece ter sido “descoberto” no primeiro 
quinquênio dos anos 2000, quando se tornou um jargão de impulso político, com o lançamento 
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das primeiras publicações. Neste período foram instituídos os entes de interesse no tema. Mas 
no segundo quinquênio dos anos 2000 parece ter havido um esmaecimento das ações articuladas 
entre órgãos públicos, privados e da sociedade civil organizada. Os sítios de internet encontram-
se, em maioria, desatualizados desde 2011 ou ainda em construção. O Projeto de Lei da Política 
Nacional de Tecnologia Social encontra-se arquivado e as agendas governamentais datam de 
2010 e 2011. Portanto, o uso do termo “tecnologia social” ainda é recente, com distintas 
percepções e um emaranhado de construção de significados inoperantes. 

Por fim, a Figura 01 mostra, resumidamente, o espaço de discussão identificado ao 
ineditismo do tema “tecnologia social”. Em uma linha de investigação científica, seja de método 
dedutivo ou indutivo, há um hiato de discussão metodológica e, principalmente, de criação de 
uma metodologia de captação interativa de construção conjunta de “tecnologias sociais”, de 
modo a catalisar suas potencialidades. O uso do termo “tecnologia social” é outra lacuna 
investigativa devido à ausência de alinhamento com a prática. 

 
 
 
 
 

 

 

FIGURA 01 – HIATO TEÓRICO-EMPÍRICO AO INEDITISMO DE UM MODELO DE INTERAÇÃO ENTRE 
“TECNOLOGIA SOCIAL” E SUSTENTABILIDADE 

Fonte: Autoria própria (2015). 

1.5.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

A levantamento bibliográfico como meio de investigação sobre o ineditismo da 
metodologia interativa proposta por esta pesquisa atrela o objeto de tese (modelo interativo) em 
relação e referência ao uso do termo “tecnologia social”. 

A busca ocorreu em portais de publicações de trabalhos científicos. No levantamento 
bibliográfico foram consultadas as bases científicas da CAPES (COORDENAÇÃO DE 
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 2011) e SCIELO 
(SCIENTIFIC ELETRONIC LIBRARY ONLINE, 2012). O levantamento bibliográfico no 
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portal da CAPES se deu inicialmente por teses devido à natureza desta pós-graduação em 
doutorado, seguida da busca por periódicos. Na base SCIELO, a busca foi realizada por 
“tecnologia social” no título, visto que autores que tratam do tema em tese ou contribuem para 
o ineditismo farão a citação do termo no título. 

Entre os termos abordados, julgou-se preliminarmente a “Tecnologia Social” como 
ponto de partida, por ser a base do ineditismo do estudo. As buscas por bibliografias, teses e 
dissertações iniciaram-se pelo termo exato “Tecnologia Social”, seguindo por buscas sobre a 
relação entre “Tecnologia Social e Desenvolvimento Local”. Entende-se “Desenvolvimento 
Local” como termo correlato à revelação da sustentabilidade no tempo e no espaço. 

Depois das pesquisas sobre o termo principal “tecnologia social”, buscaram-se os 
termos relacionados de acordo com o projeto de tese e a linha de pesquisa do programa. Em 
seguida, com base no pressuposto, a busca seguiu por bibliografias que abordam a “Tecnologia 
Social e a Inclusão Social”, entendendo que inclusão social é um termo referenciado pelos 
estudos da tecnologia social. 

As buscas em bases científicas e as análises sobre estas observações mostraram que o 
conceito abordado hoje de “tecnologia social” é restrito e pouco explorado. Dado o 
entendimento da complexidade do “desenvolvimento local” e sua relação com a “inclusão 
social”, de modo geral, os estudos enfatizam a discussão sobre as relações de trabalho, com 
menor ênfase às outras dimensões relativas à “inclusão social” e ao “desenvolvimento local” 
como democracia, participação dos diversos entes no processo de planejamento do Estado, 
saúde, educação, meio ambiente, atividade econômica, cultura, entre outros. Por outro lado, os 
estudos de teses apresentam diversas vezes os termos “economia solidária”, “cooperativismo”, 
“sustentabilidade”, em consonância ao tratado da “tecnologia social”. 

Os levantamentos de teses e dissertações confirmaram o pressuposto sobre as relações 
da “tecnologia social” com a “inclusão social” e com o “desenvolvimento local”. Abordam a 
“tecnologia social” distinguindo-a da “tecnologia convencional”, sob uma visão “excludente”. 
A primeira promove a “inclusão” e o desenvolvimento enquanto que a segunda impacta 
“negativamente” nestas questões. Outro ponto comum destes estudos é a discussão sobre 
“tecnologia apropriada”. Divergem apenas sobre a clareza do conceito da “tecnologia social” e 
sobre a abrangência do assunto, normalmente atrelando a “tecnologia social” às relações de 
trabalho. Apesar de haver pontos comuns de discussão, não há consenso sobre uma definição e 
sobre o uso do termo “tecnologia social”. 

A seguir estão descritos detalhadamente os critérios e as observações dos 
levantamentos realizados nas bases científicas, entre as quais: termos procurados; campo e área 
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do conhecimento; resumos e trabalhos na íntegra; palavras-chave; outros termos relacionados 
à “tecnologia social”; referências bibliográficas; e objetivos das teses. 

1.5.1.1 SCIELO: RESULTADOS 

Foram encontrados quatro títulos com o termo “tecnologia social” na base SCIELO 
(SCIENTIFIC ELETRONIC LIBRARY ONLINE, 2012).  

1) Identidade e tecnologia social: um estudo junto às artesãs da Vila Rural 
Esperança Maíra Coelho Bonilha; Maria Iolanda Sachuk 
Palavras-chave: tecnologia social; identidade; unidade; fragmentação; 
transformação. 

 
2) Há compatibilidade entre a "tecnologia social" de Nelson e a "causalidade 

vebleniana" de Hodgson? Octavio A. C. Conceição. 
 
3) A emergência da tecnologia social: revisitando o movimento da tecnologia 

apropriada como estratégia de desenvolvimento sustentável Ivete Rodrigues; José Carlos Barbieri 
Palavras-chave: inovação; tecnologias sociais; tecnologias apropriadas; capital 
social; cidadania; base da pirâmide. 

 
3) Tecnologia Social de Mobilização para Arranjos Produtivos Locais: uma 

proposta de aplicabilidade Ana Sílvia Rocha Ipiranga; Mônica Alves Amorim; Maria Vilma Coelho Moreira 
Faria 
Palavras-chave: Arranjos Produtivos Locais, Capital Social, Governança.  

 
Os textos 2 e 4 tratam do tema em outra vertente, que não tem aderência a este objeto 

de tese: o texto 2 discute pela teoria econômica e institucionalista os aspectos de mudança 
tecnológica, enfatizando práticas de mercado relativas ao termo “crescimento econômico” que 
se distingue do termo “desenvolvimento econômico”; o texto 4 trata da “tecnologia social” 
como uma prática externa às redes de relacionamentos em arranjos produtivos locais (APLs), 
superando a ideia da construção a partir de comunidades locais. Trata de “tecnologias sociais” 
como ações de estímulo de entes externos e não de construção de base comunitária, que também 
pode ser estimulada por entes internos e externos. Porém, aborda ações pertinentes como o 
“fórum para mudança” junto a APLs. O texto 1, que relaciona “identidade” e “tecnologia 
social”, aproxima-se da intenção desta proposta metodológica porque trata da significação e da 
mudança social a partir da interação entre técnica e conhecimento. Apesar de haver a imersão 
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do pesquisador no local, metodologicamente o instrumento de pesquisa não foi construído em 
conjunto com a rede local. Os textos 1 e 3 aproximam-se da proposta teórica desta tese e 
possuem como principal referência Renato Dagnino.  

Por fim, o ineditismo do modelo ainda prevalece porque é uma construção conjunta de 
método indutivo, distinguindo-se dos métodos e técnicas de pesquisa utilizadas nos estudos 
encontrados. Quanto a teoria e o uso do termo “tecnologia social” ainda há espaços para o 
aprofundamento de discussões e questionamentos sobre o alinhamento prático e operacional. 

1.5.1.2 CAPES: RESULTADOS 

Foram encontrados 17 resumos de teses no portal da CAPES (COORDENAÇÃO DE 
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 2011) a partir da busca pelo 
termo exato “Tecnologia Social”. Estas ocorrências se dão entre 1998 e 2010, sendo 2010 o ano 
com maior número de trabalhos: 7 registros. Entre 2007 e 2009, há 6 estudos e, entre 2004 e 
2005, há 3. Em 1998, mais um registro (Quadro 01). Os resumos foram mapeados livremente 
pela internet e foram encontradas 12 teses na íntegra. Entre artigos, resumos expandidos e livros 
das teses há 4 resultados. Apenas de um trabalho não foi encontrada a íntegra ou outros registros 
científicos (Quadro 01). Entre os 17 estudos, 7 são relativos às abordagens da CTS (Quadro 
02). Quanto à área do conhecimento, a “Tecnologia Social” é discutida por diversas, mas as 
teses relevantes, assinaladas com *, são das seguintes áreas: “água”, “multidisciplinar”, 
“serviço social do trabalho” e “serviço”. A seleção de maior relevância se deu pela identificação 
do maior número de termos relacionados ao projeto desta tese, que aqui se apresenta. Também 
foram observadas as palavras-chave das teses, porém este levantamento não permitiu apontar a 
“tecnologia social” como um termo relevante entre os resumos. Foram encontrados apenas dois 
registros de “Tecnologia Social” entre as palavras-chave das 17 teses. Assim como no resultado 
da busca na base SCIELO, a principal referência bibliográfica do assunto é de Renato Dagnino 
e nenhum dos textos apresentou uma metodologia interativa de “tecnologia social” e 
sustentabilidade. Contudo, os referenciais teóricos são válidos para o entendimento do percurso 
da formação do termo “tecnologia social” que tem suas bases na “tecnologia apropriada”. Vale 
ressaltar que em nenhum dos estudos a “tecnologia social” foi tratada como objeto de tese ou 
ineditismo, não apresentando referências de esgotamento sobre o assunto.  
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TÍTULO ANO PALAVRAS- 

CHAVE ÍNTEGRA ÁREA DO 
CONHECIMENTO 

1 
Avaliação do cenário para utilização dos recursos florísticos 
nativos de restingas para inclusão socioeconômica em 
Caravelas, Bahia. 

2010 
conflitos, 
vulnerabilidade, 
tecnologia social 

não/ resumo 
expandido MULTIDISCIPLINAR 

2 As Zonas de Colaboração - METARRECICLAGEM - 
Pesquisa-Ação em Rede 2010 

metarreciclagem, redes 
sociais, epistemologia 
das redes 

sim COMUNICAÇÃO 

3* 
Modelo Urubici de governança da água e do território: uma 
tecnologia social a serviço do desenvolvimento sustentável 
local 

2010 
Governança da Água e 
do Território. Modelo 
de Governança 

sim ÁGUA 

4 As cátedras da Unesco: uma proposta para a cooperação 
internacional interuniversitária na América Latina 2010 

Cooperação 
internacional, Cátedras 
Unesco, educação 
superior 

não COMUNICAÇÃO 

5 TV Escola na era digital: trajetória e perspectivas educacionais 
e culturais. 2010 

TV Escola; Televisão 
na educação; Televisão 
digital 

sim 
COMUNICAÇÃO 
ECONOMIA DA 
EDUCAÇÃO  

6 Multilateralismo e propriedade intelectual: inserção ativa do 
Brasil no cenário internacional 2010 

Propriedade intelectual , 
Propriedade industrial, 
Patente 

sim DIREITO 

7 Gênero, História e Educação: a experiência de escolarização 
de meninas e meninos na Província de Goiás (1827 – 1889) 2010 

História; Gênero; 
Escolarização; 
Diferença; 
Desigualdade 

sim HISTÓRIA 

8 Incubadoras Sociais: Gestão da Informação e do 
Conhecimento na Construção de Tecnologia Social 2009 Gestão da informação e 

do conhecimento sim SEM ÁREA DEFINIDA 
9 A Arte da Palhaçaria como Proposta de Tecnologia Social 

Para o Sistema Único de Saúde  2009 Tecnologia Social; 
Artes; Ciências não/artigo ENSINO DE CIÊNCIAS 

E MATEMÁTICA 
10
* 

A Trajetória da Política Científica e Tecnológica Brasileira: 
um Olhar a partir da Análise de Política 2009 

Política científica e 
tecnológica; Análise de 
Política 

sim MULTIDISCIPLINAR 

11 Sustentabilidade de Empreendimentos econômicos: Uma 
abordagem na engenharia de Produção 2008 Sustentabilidade de 

empreendimentos sim ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

12 Medidas para o desenvolvimento de um turismo sustentável no 
Distrito de Lavras Novas, Ouro Preto - MG 2008 

Ecoturismo; Lavras 
Novas; Impacto 
ambiental 

sim CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA 

13 
Avaliação das terras pelos agricultores ecológicos de Rio 
Branco do Sul- PR: uma abordagem geo-sócio-agronômica da 
paisagem rural  

2007 
diagnóstico 
participativo de 
recursos naturais, 
agroecologia 

sim SEM ÁREA DEFINIDA 

14 
Educação crítico-reflexiva para um ensino médio científico-
tecnológico: a contribuição do enfoque CTS para o ensino-
aprendizagem do conhecimento matemático. 

2005 
Conhecimento 
matemático; Ensino 
Médio 

sim EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA 

15
* Empreendedorismo social no Brasil: fundamentos e estratégias 2004 

empreendedorismo 
social; desenvolvimento 
sustentável; pobreza 

sim SERVIÇO SOCIAL DO 
TRABALHO 

16
* Infoinclusão social: sociedade de informações e cidade digital 2004 

Cidade Digital, 
Infoinclusão Social, 
Inclusão Digital 

não/livro SERVIÇO SOCIAL 

17 O trabalho de enfermagem na produção de cuidados de saúde 
no modelo clínico 1998 

Trabalho de 
Enfermagem; Modelo 
Clínico 

não/artigo ENFERMAGEM 

QUADRO 01 – TESES – TÍTULOS, ANO, PALAVRAS-CHAVE, ACESSO À ÍNTEGRA E ÁREA DO 
CONHECIMENTO DE TESES RELACIONADAS À “TECNOLOGIA SOCIAL” 

Fonte: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (2011). Autoria própria. (2015). 
Nota: *Teses relevantes ao ineditismo. 

 
 
 
O Quadro 02 relaciona as teses encontradas na CAPES (COORDENAÇÃO DE 

APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 2011) com termos 
relacionados à “tecnologia social”. São classificações dos temas das teses de acordo com termos 
que traduzem esforços e comportamentos alternativos ou relativos à sustentabilidade e ao 
desenvolvimento local. “Políticas Públicas” e “Desenvolvimento Local” estão presentes em 5 
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trabalhos cada um. “Colaboração; Solidariedade; Cooperação; e Governança” aparecem 4 
vezes. “Empreendedorismo; Empreendedorismo Social” e “Tecnologia Social” estão presentes 
em 3 estudos cada um. “Inclusão Social e “Sustentabilidade” aparecem 2 vezes cada e não há 
relações de trabalhos com os esforços do setor privado em “Responsabilidade Social”. Isto 
mostra que não há considerações dos comportamentos da responsabilidade social como 
“tecnologia social”.  

 

TÍTULO 

TERMOS RELACIONADOS À  
“TECNOLOGIA SOCIAL” 

EM
PR

EE
ND

ED
OR

ISM
O; 

EM
PR

EE
ND

ED
OR

ISM
O S

OC
IAL

 
TE

CN
OL

OG
IA 

SO
CIA

L 
INC

LU
SÃ

O S
OC

IAL
 

CO
LA

BO
RA

ÇÃ
O; 

SO
LID

AR
IED

AD
E; 

CO
OP

ER
AÇ

ÃO
; G

OV
ER

NA
NÇ

A 
ES

TU
DO

S S
OC

IAI
S D

A C
IÊN

CIA
 

E D
A T

EC
NO

LO
GIA

 EC
TS

/CT
S 

PO
LÍT

ICA
S P

ÚB
LIC

AS
 

RE
SPO

NS
AB

ILI
DA

DE
 SO

CIA
L 

DE
SE

NV
OL

VIM
EN

TO
 LO

CA
L 

SU
ST

EN
TA

BIL
IDA

DE
 

1 
Avaliação do cenário para utilização dos recursos florísticos nativos de 
restingas para inclusão socioeconômica em Caravelas, Bahia. 

2 
As Zonas de Colaboração - METARRECICLAGEM - Pesquisa-Ação em 
Rede 

3* 
Modelo Urubici de governança da água e do território: uma tecnologia 
social a serviço do desenvolvimento sustentável local 

4 
As cátedras da Unesco: uma proposta para a cooperação internacional 
interuniversitária na América Latina 

5 TV Escola na era digital: trajetória e perspectivas educacionais e culturais. 

6 
Multilateralismo e propriedade intelectual: inserção ativa do Brasil no 
cenário internacional 

7 
Gênero, História e Educação: a experiência de escolarização de meninas e 
meninos na Província de Goiás (1827 – 1889) 

8 
Incubadoras Sociais: Gestão da Informação e do Conhecimento na 
Construção de Tecnologia Social 

9 
A Arte da Palhaçaria como Proposta de Tecnologia Social Para o Sistema 
Único de Saúde  

10* A Trajetória da Política Científica e Tecnológica Brasileira: um Olhar a 
partir da Análise de Política 

11 Sustentabilidade de Empreendimentos econômicos: Uma abordagem na 
engenharia de Produção 

12 Medidas para o desenvolvimento de um turismo sustentável no Distrito de 
Lavras Novas, Ouro Preto - MG 

13 Avaliação das terras pelos agricultores ecológicos de Rio Branco do Sul- 
PR: uma abordagem geo-sócio-agronômica da paisagem rural  

14 
Educação crítico-reflexiva para um ensino médio científico-tecnológico: a 
contribuição do enfoque CTS para o ensino-aprendizagem do 
conhecimento matemático. 

15* Empreendedorismo social no Brasil: fundamentos e estratégias 
16* Infoinclusão social: sociedade de informações e cidade digital 
17 O trabalho de enfermagem na produção de cuidados de saúde no modelo 

clínico 
RESULTADOS DA CLASSIFICAÇÃO DA BUSCA (NÚMEROS ABSOLUTOS) 3 3 2 4 7 5 0 5 2 

QUADRO 02 – CLASSIFICAÇÃO DOS TÍTULOS DE TESES POR TERMOS RELACIONADOS À 
“TECNOLOGIA SOCIAL” 

Fonte: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (2011). Autoria própria.(2015). 
Nota: *Teses relevantes ao ineditismo. 
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1.6 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA 

A justificativa desta tese pode ser simplificada ao pressuposto de que um indivíduo ou 
organização se conhece, conhece o mundo em que vive e se posiciona de modo a sobreviver. 
Um instrumento de captação interativa da “tecnologia social” proporciona o autoconhecimento 
de redes de relações, o conhecimento do local e do mundo para que seja possível, em conjunto, 
apresentar e propor alternativas que visem à sustentabilidade. Trata-se de uma forma de 
captação da interação de técnicas e de conhecimentos que se revelam na forma de 
comportamento e nos resultados de redes locais, possibilitando a revisão das formas de agir e 
de pensar que conduzam à sobrevivência. Nas próximas seções releva-se a importância do tema 
para o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia (PPGTE), para a Linha de Pesquisa 
Tecnologia e Desenvolvimento e para a comunidade acadêmica e à COOCAT-MEL. 

1.6.1 AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA (PPGTE) DA UTFPR 

Os princípios constitutivos do PPGTE são: a interdisciplinaridade, a inserção 
sociocultural, a evolução histórica, a dimensão econômico-social, a postura crítico-reflexiva, o 
referencial epistemológico e ético, e o impacto socioambiental. A análise ou “desconstrução” 
do termo “tecnologia social” resultante desta tese alinha-se ao interesse do PPGTE. De acordo 
com o Programa, o significado de “desenvolvimento tecnológico”, concebido pela sociedade 
contemporânea, entende, de modo limitado, que há uma relação entre conhecimento científico 
e tecnológico (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, 2013a). A 
tecnologia seria a aplicação de conhecimentos científicos, em uma relação de causa e efeito 
entre ciência (explicativa) e tecnologia (explicada); ou, ainda nesta linha, a fonte da riqueza de 
uma nação estaria baseada na produção científica para o desenvolvimento de tecnologias. Sem 
deixar de lado estas compreensões, o PPGTE se propõe a enriquecer o debate de interpretação 
do fenômeno tecnológico, incluindo outras dimensões de análise como a política, a econômica 
e a social. “O determinismo tecnológico que considera a tecnologia como o elemento que 
direciona todas as manifestações da sociedade e condiciona a vida humana ao seu 
desenvolvimento é reducionista e não permite perceber a complexidade inerente aos fenômenos 
sociais”. O Programa tem como pretensão explorar este posicionamento da área de 
concentração, de modo interdisciplinar, pelas linhas de pesquisa em: Tecnologia e Trabalho; 
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Mediações e Culturas; e Tecnologia e Desenvolvimento (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA 
FEDERAL DO PARANÁ, 2013a). 

Dada a polissemia do termo “tecnologia”, oriunda de seus inúmeros significados 
construídos pelos diferentes grupos que a interpretam e os diferentes valores incorporados em 
seu uso concreto, o PPGTE tem como prioridade desenvolver atividades e pesquisas, de 
abordagens teóricas e práticas, para explicitar os sentidos atribuídos ao termo “tecnologia”. A 
ideia é expandir os limites da discussão sobre a relação entre tecnologia e sociedade, superando 
as formas reducionistas de observação, que se limitam à compreensão da “tecnologia” como 
bens de consumo ou conjunto de técnicas atrelados à “operação de equipamentos, organização 
da maquinaria, ou administração de recursos humanos direcionados exclusivamente à sua 
produção e aos ganhos econômicos imediatos”. Diante da competitividade empresarial, de 
ambiente global, a “tecnologia” reduz-se a um diferencial à sobrevivência empresarial, que 
confere poder de mercado às organizações, em meio a uma visão de mercado de curto prazo, 
otimização da produção e ganhos de produtividade (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA 
FEDERAL DO PARANÁ, 2013a). 

A proposta de tese desta pesquisa sobre a “tecnologia social” pretende explicitar a 
“complexa amplitude que envolve a tecnologia”, compreendendo-a como “realização humana 
que ocorre em situações sociais concretas e específicas”. Neste ponto, enfatiza-se o aspecto 
cultural, também inerente à tecnologia social, no âmbito do desenvolvimento local, que 
congrega o conhecimento tecnológico, “que implica técnicas que são socialmente produzidas e 
parcialmente compartilhadas” (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO 
PARANÁ, 2013a). Discutir a relação entre “tecnologia social” e desenvolvimento local 
também implica as formações sociais “porque na produção das condições materiais de vida, 
necessárias a qualquer sociedade é imprescindível a criação, apropriação e manipulação de 
técnicas”. Estas, por sua vez, “carregam em si elementos culturais, políticos, religiosos e 
econômicos próprios da existência social” (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL 
DO PARANÁ, 2013a). O estudo sobre “tecnologia social” considera “a especificidade da 
sociedade em que vivemos com todas as suas manifestações múltiplas, plurais e desiguais” e 
entende que a tecnologia, “enquanto fenômeno humano, se manifesta, é produzida, é 
apropriada, atendendo a diversos interesses” (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL 
DO PARANÁ, 2013a). A “tecnologia social” é socialmente construída e seu estudo permite a 
reflexão de que não há vida social sem tecnologia ou “tecnologia sem sociedade” 
(UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, 2013a).  
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1.6.2 À LINHA DE PESQUISA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Esta tese da relação entre “tecnologia social” e “desenvolvimento local” alinha-se à 
pesquisa sobre “Tecnologia e Desenvolvimento” porque tem como objetivo intrínseco “avaliar 
o impacto tecnológico e de novos padrões de atividades de trabalho na sociedade e no meio 
ambiente”, por métodos de análise e diagnóstico (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA 
FEDERAL DO PARANÁ, 2013b).  

De modo sistêmico, a implementação ou importação de novas tecnologias não se 
restringe à obtenção de maior produtividade e geração de renda. Deve-se considerar a 
“adequação da tecnologia a características regionais, econômicas, sócio-culturais e 
ambientais.” (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, 2013b).  

Entre os temas de interesse desta linha estão: o Desenvolvimento Regional; a Gestão 
Ambiental; a Gestão de Tecnologia; e Sistemas Produtivos (UNIVERSIDADE 
TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, 2013b). Mais especificamente, esta tese alinha-
se aos estudos sobre o Desenvolvimento Regional e Sistemas Produtivos porque se inclui nos 
estudos sobre “as possibilidades de reduzir os impactos negativos” da tecnologia “ao homem e 
ao meio”, com o objetivo de procurar uma maior racionalidade em seu uso. Adere também ao 
campo de análise sobre as condições institucionais e individuais para a geração de tecnologias, 
“onde a inovação, a criatividade e o empreendedorismo são temas centrais”, desdobrando-se 
nas compreensões sobre as “condições institucionais gerais criadoras de sociedades e de 
indivíduos empreendedores.” (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, 
2013b).  

1.6.3 À COMUNIDADE ACADÊMICA 

O esforço de detalhar os procedimentos metodológicos adotados nesta tese reflete no 
primeiro produto à comunidade acadêmica. Nas conclusões do estudo pretende-se responder à 
academia sua validade epistemológica, teórica e prática, por meio da indicação de novos 
estudos complementares e continuados relativos ao tema abordado. 

Ao alinhar-se com o PPGTE, o objeto de estudo, “tecnologia social”, retorna ao meio 
acadêmico os anseios que se tem sobre esta parcela do conhecimento humano. O estudo também 
serve de base comparativa e estruturada para a elaboração de projetos acadêmicos. Pode ser 
utilizado como orientação para elaboração de modelos metodológicos, principalmente no que 
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diz respeito ao uso da Análise de Redes Sociais (ARS) como instrumento de investigação da 
área da pesquisa social aplicada. 

Quanto aos preceitos éticos, pretende-se preservar o discurso científico, mesmo que 
seja necessária a utilização de documentos de natureza operacional e política para análise. Por 
fim, confere-se o respeito aos estudos até então realizados, na contínua construção do 
conhecimento sobre “tecnologia social”. Esta tese opera, portanto, em duas vertentes: a de 
complementar as discussões teóricas sobre a “tecnologia social” e a de propor um modelo 
metodológico para caracterização desta tecnologia. 

1.6.4 À SOCIEDADE E À COOCAT-MEL 

À atuação de entes de interesse importa o conhecimento ou o autoconhecimento de 
redes locais, como aprendizagem de planejamento, proposição e criação de ações alternativas 
pró-sustentabilidade. São exemplos de organizações que se propõem, de alguma forma, a agir 
para a sustentabilidade: organismos nacionais e internacionais que defendem, discutem e 
viabilizam programas e projetos para o desenvolvimento local; entes públicos que constituem 
políticas públicas e ações para a melhoria da condição de vida da população; organizações e 
representações de classes da sociedade civil, que defendem os interesses de parcelas específicas 
da população ou de atividades econômicas; organizações privadas que realizam ações de 
responsabilidade social; as Instituições de Ensino Superior (IES) que realizam a extensão 
universitária; os voluntários; as cooperativas e estabelecimentos chamados de “economia 
solidária” que captam alternativas ao seu próprio desenvolvimento; entre outras formas de 
organização da sociedade. 

A operacionalização do conceito “tecnologia social” tem como objeto de estudo uma 
rede social estruturada em uma comunidade local. Neste estudo o objeto foi a Cooperativa dos 
Apicultores e Meliponicultores Caminhos do Tibagi (COOCAT-MEL). Nesse sentido, os tipos 
de estratégias institucionais de inserção da pesquisa na comunidade local foram explicitados, 
preservando as questões éticas de compartilhamento do conhecimento e da construção conjunta 
de soluções em prol do desenvolvimento local. Foram expostas à comunidade local as 
justificativas de sua escolha e a apresentação das possíveis contribuições dos resultados para a 
melhoria da condição de vida. 

A comunidade escolhida como objeto de análise teve informações que lhe garantem o 
autoconhecimento para posterior posicionamento estratégico de ações articuladas, de políticas 
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públicas, de responsabilidade social, de extensão acadêmica, entre outras. A COOCAT-MEL é 
parte constituinte do processo de desenvolvimento local, por participar, em construção 
conjunta, do conhecimento detalhado sobre a rede da cooperativa. Pode utilizar o estudo como 
base de elaboração de projetos para recursos públicos, fontes de financiamentos e propostas de 
responsabilidade social, entre outras. Por outro lado, órgãos públicos, privados e da sociedade 
civil organizada terão um instrumento para identificar meios de potencializar, refinar e articular 
com cuidado as ações propostas, em construção conjunta de alternativas pró-sustentabilidade.  

Contudo, a observação prática do objeto de tese teve cuidado e preocupação com a 
qualidade das relações estabelecidas com a comunidade local, no processo de obtenção de dados 
e informações, estruturação de relatórios parciais e apresentação dos resultados finais da 
pesquisa desenvolvida.  

1.7 DELIMITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

A delimitação deste estudo foi elaborada sobre os objetivos específicos, sobre o termo 
“tecnologia social” e sobre a COOCAT-MEL. Primeiramente, a partir das variáveis globais de 
pesquisa, tais quais o modelo metodológico interativo e a sustentabilidade, e de acordo com a 
aderência ao programa (PPGTE) e à linha de pesquisa, foi estruturada, no Capítulo 2, uma 
fundamentação teórica que aborda a relação entre tecnologia e sustentabilidade. Ela expressa a 
realização do primeiro objetivo específico, com os seguintes desdobramentos de assuntos: 
tecnologia e sociedade; tecnologia e mudança social; redes sociais e mudança social; 
“tecnologia social” e suas práticas; leitura dicionarizada e etimologia dos termos “tecnologia”, 
“social” e “tecnologia social”; sustentabilidade e desenvolvimento local; sistema econômico; 
“inclusão e exclusão social”; “movimento de inclusão e exclusão social”; relação entre 
“tecnologia social” e “inclusão e exclusão social”; formas e meios de observação da 
interatividade da “tecnologia social”; ARS; releitura dos fundamentos teóricos do modelo; e 
observação empírica contextual. 

O segundo objetivo específico está contido em parte no Capítulo 2, mas principalmente 
no Capítulo 3. O centro da descrição da metodologia da pesquisa é a construção social de um 
modelo e para isto foram necessárias as abordagens teóricas e metodológicas para a observação 
da “tecnologia social”, considerando a interação entre tecnologia e sociedade. O 
aprofundamento desta delimitação consistiu na organização da metodologia da pesquisa de 
característica predominantemente dedutiva e operacionalizada pela pesquisa-ação. Além da 
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discussão teórica de elementos metodológicos de observação da “tecnologia social”, que consta 
do Capítulo 2, também foram descritas as variáveis, os requisitos, as fases e os procedimentos 
da pesquisa, bem como a forma de coleta e análise de dados para estruturar o modelo, no 
Capítulo 3.  

No Capítulo 4 está o terceiro objetivo específico que traz a proposta do modelo 
metodológico interativo. Ele é o produto da metodologia da pesquisa do Capítulo 3 e pode ser 
entendido como a descrição da forma operacional do modelo, por isto, apresenta os 
procedimentos, que serão praticados no Capítulo 5. O último, por sua vez, é a análise da 
pesquisa, que cumpre com o quarto objetivo específico de viabilizar a proposição metodológica 
interativa.  

A opção pelo objeto de estudo em análise no Capítulo 5, a COOCAT-MEL, ocorreu 
pelo conhecimento prévio e pertinência de aprofundamentos de estudos realizados pela autora 
desde a iniciação científica até o mestrado. Na iniciação científica foi compreendida a forma de 
organização da atividade econômica de celulose e papel e identificada a expressividade da 
Klabin em Telêmaco Borba. Em monografia da graduação, o estudo foi estruturado sobre o 
problema de Telêmaco Borba ser uma ilha de desenvolvimento em meio a municípios de IDH-
M baixos, apresentando a relação entre a atividade econômica e o desenvolvimento local. Este 
estudo foi aprofundado em dissertação de mestrado, incluindo os conceitos de sustentabilidade 
e compreendendo a formação econômica e social local, bem como os impasses dados pela 
dominação de uma atividade econômica à condição do desenvolvimento local. A dissertação 
identificou como próximos estudos a necessidade de compreender as alternativas de 
desenvolvimento local que independam das ações da Klabin. 

Entre os 399 municípios do Paraná, Telêmaco Borba ocupava, no ano 2000, a 114ª 
colocação de menor participação populacional, com 8% da população indigente e a 85ª 
colocação por apresentar 24% da população pobre (INSTITUTO DE PESQUISA 
ECONÔMICA APLICADA, 2013). O Mapa mostra o IDH-M dos Municípios dos Estados da 
Região Sul e São Paulo. Nele é possível identificar que no Estado do Paraná há uma 
concentração de municípios classificados com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDH-M) abaixo de 0,7. Em meio aos seus vizinhos, Telêmaco Borba é o único município com 
IDH-M entre 0,764 e 0,8 (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL, 2013). Telêmaco Borba está relacionada diretamente à Klabin pelo 
processo de formação histórica, que vincula a tomada das decisões estratégicas da empresa aos 
impactos no município. Isto influencia as relações atuais entre os agentes locais, que, pelo 
comportamento econômico recente, vêm impactando positivamente no processo de 
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desenvolvimento local (DE PUPPI E SILVA, 2008). Uma mobilização local, oriunda da pré-
disposição local do cultivo florestal, se dá pela Cooperativa dos Apicultores e Meliponicultores 
Caminhos do Tibagi (COOCAT-MEL), que é uma organização para o desenvolvimento 
econômico de pequenos produtores rurais. Um estudo realizado por Silva (2010, p. 11) revelou 
“a importância da mobilização dos produtores em torno de uma organização cooperativa, como 
forma de inserção no mercado”, por meio: do volume de produção, do conhecimento técnico e 
da agregação de valor ao seu produto, incluindo etapas da cadeia produtiva da produção 
primária e da secundária.  
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2 TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE 

Com base nos estudos históricos de CTS é possível verificar que até mesmo as 
“tecnologias de ponta”, ao tempo em que equilibram, podem desequilibrar o meio social. Ao 
mesmo tempo em que a sociedade pode conceber tecnologias para o atendimento de suas 
diversas necessidades, estas mesmas tecnologias se revelam na vida cotidiana, pela forma de 
agir e de pensar das pessoas, alterando o meio de vida social. As compreensões sobre a 
concepção de uma tecnologia e o uso de um artefato tecnológico derivam da compreensão de 
quem são e em quais condições e momentos estão seus atores. Há um espaço na discussão sobre 
a escolha relativa dos comportamentos das pessoas no processo de desenvolvimento, 
pressupondo como anseio da sociedade a sobrevivência e a sustentabilidade. Portanto, há 
tecnologias e a opção de revelação por comportamentos harmônicos e desarmônicos no 
processo de desenvolvimento de uma sociedade. 

Esta fundamentação teórica em “tecnologia social” está dividida em dois momentos. 
O primeiro firma-se na construção teórica a partir do levantamento de bibliografias sobre 
“tecnologia social” e termos relacionados a ela, de acordo com o levantamento bibliográfico e 
o anseio social da sustentabilidade. O segundo consiste na desconstrução do termo “tecnologia 
social” que decorreu da operacionalização teórica do termo, por meio da pesquisa-ação.  

No primeiro momento serão abordados os temas: da Sustentabilidade; do 
Desenvolvimento Local; do Sistema Econômico, como meio de inclusão e exclusão social; dos 
estudos de CTS, até culminar na primeira proposta de compreensão sobre a interação entre 
“Tecnologia Social” e Desenvolvimento Local. Também discorre sobre a Análise de Redes 
Sociais (ARS). O segundo momento é resultado do método indutivo de observação e consiste 
em uma releitura das abordagens do primeiro momento. Traz como resultado uma 
desconstrução do termo “tecnologia social” que ocorreu em meio à prática da construção 
conjunta de alternativas pró-sustentabilidade. Esta releitura do primeiro momento consolidou a 
fundamentação teórica pertinente a uma metodologia interativa da “tecnologia social”.  

2.1 TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

Os autores do campo das discussões entre tecnologia e sociedade (ECTS) abordam 
entre outros temas: a explicação das formas que adquirem os artefatos tecnológicos; os 
processos de disputas e negociações entre grupos sociais, em torno da concepção de um 
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artefato; a implicação dos movimentos feministas; o funcionamento, os usos, os usuários e os 
impactos dos artefatos; a invenção e os marcos tecnológicos; as descrições técnicas dos 
artefatos, relativas à existência de um problema e uma solução; as determinações estéticas; os 
conhecimentos científicos e tecnológicos; os sistemas tecnológicos; os processos de mudança 
tecnológica e social em países desenvolvidos e subdesenvolvidos; a formação de redes diante 
das tecnologias; a economia da mudança tecnológica; a invenção, a inovação, a difusão e a 
produção de artefatos; as dinâmicas e trajetórias sociotécnicas; a ressignificação de tecnologias 
e de conhecimentos; o histórico entre tecnologia e sociedade; a relação entre tecnologia, 
progresso técnico e artefatos tecnológicos; a relação entre tecnologia e meio ambiente; a relação 
entre tecnologia e cultura e saúde; o acesso às tecnologias; a reificação dos interesses de classes; 
a transferência tecnológica; as tecnologias e os espaços de liberdade e integração social, entre 
outros. 

São referências para discussão das relações entre tecnologia e sociedade: Wiebe E. 
Bijker, Michel Callon, Thomas P. Hughes e Trevor J. Pinch. Enquanto que Henrik Bruun, Janne 
Hukkinen e Hernán Thomas buscam integrar e aprofundar as propostas teóricas dos autores 
referenciados (THOMAS, 2008). 

De modo geral, os estudos sobre tecnologia e sociedade ocupam-se da relação entre 
mudança tecnológica e mudança social. Diante de um processo evolutivo deste conhecimento, 
as discussões são constituídas em modelos ou linhas, distintos ou complementares que, 
resumidamente, observam esta relação das seguintes formas: linearmente, entendendo que a 
tecnologia é intrínseca à produção e determinante da mudança social; sob o entendimento 
dinâmico e sistêmico de relações entre tecnologia e sociedade, dos processos e das trajetórias 
diante da tecnologia; ou complexo. Estas discussões passam, portanto, pelo entendimento: do 
determinismo tecnológico e o determinismo social, na relação sociotécnica; da construção 
social da tecnologia, que pode ser moderada (construção) ou radical (construtivismo); de 
sistemas tecnológicos; da relação entre ator e rede; das mudanças tecnológicas; do controle e 
da concentração da tecnologia; do tecido sem costuras da tecnologia; dos grupos sociais 
relevantes; entre outras linhas de discussão.   

A expressão “ciência, tecnologia e sociedade” (CTS) procura definir um campo de 
trabalho acadêmico cujo objeto de estudo está constituído pelos aspectos sociais da 
ciência e da tecnologia, tanto no que concerne aos fatores sociais que influem na 
mudança científico-tecnológica, como no que diz respeito às consequências sociais e 
ambientais (BAZZO; LINSINGEN; TEIXEIRA, 2003, p. 119). 
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De acordo com Cutcliffe (2003), os estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) 
surgiram nos anos sessenta do século XX, nos Estados Unidos da América, com a intenção de 
transformar a sociedade a partir da pesquisa em ciência e tecnologia. Como disciplina 
acadêmica, o campo da CTS tinha como objeto de sua necessidade uma compreensão mais 
completa do contexto social da ciência e da tecnologia. Previamente, estes estudos eram 
abordados pela sociologia e a história da filosofia da ciência e tomaram força com o surgimento 
das críticas aos aspectos negativos do progresso técnico, como a explicitação de problemas 
ambientais e os movimentos dos consumidores, nas décadas de 1960 e 1970. Nos anos 
cinquenta e sessenta, a primeira geração de CTS tinha como ideia apresentar a engenheiros e 
científicos o impacto de seus trabalhos em uma disciplina acadêmica. A segunda geração de 
estudos interpretava a ciência e a tecnologia como processo social, apresentando a 
interdependência entre valores sociais, conhecimento e valores tecnológicos. A CTS considera 
o contexto social e cultural para compreender os impactos “positivos e negativos”, porém 
mútuos entre tecnologia e sociedade (CUTCLIFFE, 2003). Para Bazzo, Linsingen e Teixeira 
(2003, p. 125),  

Os estudos CTS buscam compreender a dimensão social da ciência e da tecnologia, 
tanto desde o ponto de vista dos seus antecedentes sociais como de suas consequências 
sociais e ambientais, ou seja, tanto no que diz respeito aos fatores de natureza social, 
política ou econômica que modulam a mudança científico-tecnológica, como pelo que 
concerne às repercussões éticas, ambientais ou culturais dessa mudança. 

Bazzo, Linsingen e Teixeira (2003, p. 127) escreveram que, desde seu início, os 
estudos e programas sobre CTS se desenvolveram em três direções: (1) no campo da pesquisa, 
os ECTS são uma alternativa à reflexão acadêmica tradicional sobre a ciência e a tecnologia, 
“promovendo uma nova visão não essencialista e socialmente contextualizada da atividade 
científica”; (2) no campo de política pública, os ECTS tratam da regulação social da ciência e 
da tecnologia para promover mecanismos democráticos “que facilitem a abertura de processos 
de tomada de decisão em questões concernentes a políticas científico-tecnológicas.”; e (3) no 
campo da educação, os ECTS ocupam-se do surgimento de “programas e materiais CTS no 
ensino secundário e universitário em numerosos países”. 

Esta forma de compreensão da relação entre tecnologia e sociedade contrapõe-se à 
visão determinística, mencionada por Marx e Smith (1994, p. ix) como “A sensação de poder 
da tecnologia como um agente crucial de mudança tem um lugar de destaque na cultura da 
modernidade”. Trata-se de uma das visões sobre tecnologia e sociedade, inclusive reforçadas 
pelas narrativas da História, História Econômica, bem como por uma das vertentes da História 
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da Técnica e da Tecnologia. “A estrutura de tais narrativas populares transmite uma sensação 
vívida da eficácia da tecnologia como uma força motriz da história: a inovação técnica de 
repente aparece como causas importantes para que as coisas aconteçam.” (MARX and SMITH, 
1994, p. x). "Para entender a origem de um tipo particular de poder tecnológico, primeiro deve 
aprender sobre os atores. Quem eram eles? Quais foram as circunstâncias?" (MARX and 
SMITH, 1994, p. xiii). 

Assim como os temas relativos à sustentabilidade, os ECTS se intensificaram e 
amadureceram a partir da percepção de problemas sociais, que em princípio eram 
compreendidos como resultantes do progresso técnico. Andrew Feenberg (2002, p. 3) entende 
que reformas que ignoram “este” fato falharão, ao referir-se a problemas de degradação do 
trabalho, educação e meio ambiente, e argumenta que não estão relacionados à tecnologia em 
si, mas a valores antidemocráticos que governam o desenvolvimento tecnológico.  

[…] nenhum progresso fundamental pode ocorrer em uma sociedade que sacrifica 
milhões de indivíduos à produção e enfraquece seus membros em todos os aspectos 
da vida social, de lazer à educação a cuidados médicos para o planejamento urbano. 
[...] A exclusão da grande maioria da participação na decisão é profundamente 
antidemocrática (FEENBERG, 2002, p. 3). 

Nesse sentido, o autor abre a discussão para as alternativas da sociedade em prol do 
desenvolvimento abordando que “Uma boa sociedade deve ampliar a liberdade pessoal dos seus 
membros, permitindo-lhes participar efetivamente de um leque alargado de atividades 
públicas.” (FEENBERG, 2002, p. 3). 

Em suma, a tecnologia está presente em todas as relações sociais, sejam de produção, 
de gênero, de eugenia, políticas, culturais, econômicas, familiares, de amizade, entre outras. 
Há, no entanto, em meio aos estudos de CTS, uma divergência na assimilação das leituras, no 
uso das terminologias, na linguagem adotada e no alinhamento epistemológico, teórico, 
metodológico e prático, para cada discussão e verificação empírica. 

2.1.1 TECNOLOGIA E MUDANÇA SOCIAL 

A tecnologia passa pelos sentidos, pelas percepções e pelas ações do ser humano, no 
processo de conscientização. Thomas (2008) descreve que as atividades humanas são 
impensáveis sem tecnologias, por isso a tecnologia é inerente à dimensão da realização humana. 
Isto é composto pelos artefatos utilizados nas atividades, pelas múltiplas redes, ou sistemas 
tecnológicos, em que os artefatos participam, e pelos conhecimentos necessários para produzir 
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e utilizar estas tecnologias. São inúmeras técnicas, tácitas ou codificadas, que as pessoas 
aprendem a desempenhar, sem tomar conhecimento de como as aprenderam (THOMAS, 2008).  

Para este autor as ciências sociais têm se ocupado pouco dos estudos sobre o tema 
“tecnologia e sociedade”. Apenas algumas periféricas e poucas subdisciplinas da sociologia, da 
antropologia, da filosofia, da economia têm se ocupado de análises da dimensão tecnológica da 
existência humana. As dimensões política, econômica e cultural das ciências sociais ocupam a 
atenção de sociólogos, antropólogos, cientistas políticos e economistas, sem a incorporação da 
dimensão tecnológica. As produções sobre a questão sociotécnica são escassas e fragmentadas. 
Há um hiato na produção acadêmica das ciências sociais, em torno da questão tecnológica. 
Estas discussões não ocupam um espaço relevante na formação curricular de científicos e 
intelectuais. 

Na verdade não se trata sobre "suas tecnologias e você", mas de um nível mais 
abstrato, da relação entre "tecnologia e sociedade". Você está tecnologicamente 
constituído. É um ser tecnológico [...]. Porque as sociedades estão tecnologicamente 
configuradas, exatamente ao mesmo tempo em que as tecnologias são socialmente 
construídas e colocadas para usar. Todas as tecnologias são humanas. Todas as 
tecnologias são sociais (por mais desumanas que às vezes pareçam) (THOMAS, 2008, 
p. 10). 

Não se trata de uma visão simplista de considerar as tecnologias como produtos e 
processos produtivos, mas sistemas produtivos. Recentemente também se percebeu que as 
formas de organização também são tecnologias como um conjunto de operações de produção, 
ações de reciclagem, sistemas de logística reversa, sistemas legais, regulações de comércio, 
entre outras. Uma legislação pode ser considerada um artefato tecnológico. 

A tecnologia passa pela produção, pela cultura, pelas finanças, pela política, pela arte, 
pelo sexo, entre outras questões relativas à atividade e à existência humana. Normalmente a 
tecnologia passa despercebida no cotidiano, tornando-se evidente quando os artefatos não 
funcionam ou quando mudam rapidamente. São características da tecnologia a interconexão e 
a interdependência. As relações entre humanos e artefatos levaram ao questionamento de causas 
e efeitos, à reconstrução de um labirinto heterogêneo de homens e máquinas e de grupos sociais 
e sistemas tecnológicos. Não se vive apenas com tecnologias singulares, mas com sistemas 
tecnológicos. Isto permite perceber a complexidade das relações entre a atividade humana e os 
artefatos tecnológicos (THOMAS, 2008). 

[...], A maioria das pessoas nas sociedades modernas se habituaram em ‘parecer 
poder’ do avanço tecnológico (e seus produtos) para alterar a maneira como eles 
vivem. [...]. A sensação de poder da tecnologia como um agente crucial de mudança 
tem lugar na cultura da modernidade (SMITH; MARX, 1994, p. IX). [...] Para 
entender a origem de um tipo particular de poder tecnológico, é preciso primeiro 
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aprender sobre os atores. Quem eram eles? Quais foram as circunstâncias? [...] Por 
que a inovação foi feita por essas pessoas e não por outras? Por que foi possível neste 
momento e este lugar em vez de outro tempo ou lugar? Quem se beneficiou, e que 
sofreu? (SMITH; MARX, 1994, p. XIII). 
[...] Se um dos nossos principais problemas sociais e econômicos está claramente 
ligado ao déficit de desenvolvimento organizacional e produtivo, não seria prudente 
focar nossa atenção nas múltiplas formas de gerar, utilizar e selecionar nossa dotação 
tecnológica local? (THOMAS, 2008, p. 13). 

Há leituras determinísticas nas vias da relação entre tecnologia e sociedade, e entre 
sociedade e tecnologia. De modo extremo, esta observação caracteriza-se pelo raciocínio do 
determinismo tecnológico. Marx e Smith (1994, p. xiii) denominam os estudos que tratam dos 
impactos da tecnologia na sociedade como “ʻhard’ determinism” e a outra linha de estudos que 
entende a tecnologia como um fenômeno social de “ʻsoft’ determinists”. Mas toda tecnologia é 
social assim como a denominada “tecnologia social”. Ambas são da sociedade, feitas pela 
sociedade e para a sociedade. A tecnologia é social e, portanto, uma alternativa à “inclusão 
social”. A diferença está no compartilhamento ou na concentração das técnicas e dos 
conhecimentos, o que depende da mudança de comportamentos nas relações sociais. A escolha 
em prol dos seus anseios à essencialidade da vida municia a sociedade com as formas de 
organização, interação e mediação, na busca pela sustentabilidade. 

Não é possível tratar a relação entre tecnologia e sociedade como duas coisas 
separadas. As sociedades são tecnológicas assim como as tecnologias são sociais. As pessoas 
são seres sociotécnicos (THOMAS, 2008). O que ocorre em nível individual, também ocorre 
em nível social. As tecnologias são construções sociais, interconectadas complexamente, 
constitutivas das sociedades humanas e os processos de mudança social são revelações 
tecnológicas do conjunto de escolhas de comportamentos individuais.   

2.1.2 REDES SOCIAIS E MUDANÇA SOCIAL 

A bibliografia dos Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia (ECTS) mostra, entre 
outros assuntos, o percurso histórico de uma análise social da tecnologia, atentando para os 
moldes de uma estrutura social e técnica, indissociável, que se parece com uma rede. A partir 
das características preliminares da “tecnologia social”, como a “inclusão” pela produção, entre 
as linhas de observação da relação entre tecnologia e sociedade optou-se pelos estudos da 
composição ator-rede, em “redes técnico-econômicas”.  

Algumas linhas de verificação dos ECTS tratam da trajetória e dos estilos de inovação 
e mudança tecnológica. Guiam, portanto, os métodos de descrição dos processos de mudança 
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tecnológica e inovação, bem como os métodos de mensuração, por meio da conceitualização 
dinâmica, descrita em termos de relações, processos e trajetórias. Trata-se de um conjunto de 
conceitos sociotécnicos como: dinâmica e trajetória sociotécnica; estilos sociotécnicos; 
ressignificação de tecnologias; conhecimentos genéricos; processos de adequação sociotécnica, 
entre outros, úteis para a compreensão de processos de desenho, produção e utilização de 
tecnologias na América Latina. Assim, discute-se o processo de mudança social relativo à 
tecnologia, os sistemas tecnológicos, as redes estruturadas no sistema tecnológico, a relação 
ator-rede, os marcos tecnológicos, o processo de aprendizagem na mudança tecnológica 
(THOMAS, 2008). 

As pessoas têm usado o conceito de "rede social" folgadamente por mais de um século 
para conotar conjuntos complexos de relações entre os membros dos sistemas sociais 
em todas as escalas, do interpessoal ao internacional (SOCIAL NETWORK 
ANALYSIS, 2012, p. 2). 

Callon (2008) desenvolveu, a partir da teoria ator-rede, um marco conceitual para 
análises de “redes técnico-econômicas”. Ele propõe uma tentativa de definição de rede técnico-
econômica, entendendo-a como um conjunto coordenado de atores heterogêneos, como 
laboratórios públicos, centros de investigação tecnológica, empresas, organismos financeiros, 
usuários e governo, que participam ativamente na concepção, desenvolvimento, produção, 
difusão e distribuição de procedimentos para produzir bens e serviços, que podem originar 
transações de mercado. As redes técnico-econômicas aparecem como uma derivação da 
proposta teórica ator-rede de Bruno Latour, John Law e o próprio Callon. Diante das 
observações de economistas e tecnólogos sobre as redes de telecomunicações e entretenimento, 
por exemplo, são reduzidas essencialmente às associações de não humanos que aqui e ali 
vinculam os humanos entre si. São, portanto, reduzidas às redes sociais, de sociólogos, 
historiadores e antropólogos, que privilegiam as interações entre humanos, excluindo o suporte 
material. 

O composto de elementos humanos e materiais constituem as redes técnico-
econômicas e o conhecimento destas redes implicam na leitura destas inscrições. Para isso, 
Callon (2008) distingue dois níveis de elementos constitutivos de uma rede técnico-econômica: 
intermediário e atores. As redes estão encadeadas por intermediários, que são colocados em 
circulação, nas diversas interações da rede. Um intermediário pode ser definido como qualquer 
coisa que passa de um ator para outro e que constituem a forma e a substância da relação 
construída entre eles. Cada intermediário descreve e compõe, dando forma, a uma rede, em que 
este intermediário é o meio e outorga uma ordem. Há distintos tipos de intermediários: a) textos: 
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relatórios, livros, artigos, patentes, notas; b) artefatos tecnológicos: instrumentos científicos, 
máquinas, robôs, bens de consumo; c) seres humanos e suas habilidades: conhecimento, saber 
como, “know-how”; d) dinheiro, em todas as suas diferentes formas.  

Os atores são entendidos como qualquer entidade capaz de associar os elementos 
listados, intermediários, que definem e constroem, com maior ou menor sucesso, um mundo 
povoado por outras entidades, que possuem uma história e uma identidade, que qualificam as 
relações entre elas. Sob a simetria radical, todo intermediário pode ser um ator. O ator é 
diferenciado dos intermediários porque tem a capacidade de colocar em circulação outros 
intermediários. Nas redes técnico-econômicas se integram os diferentes atores vinculados entre 
si. Isto retoma um caráter complexo porque as entidades são suscetíveis a mudanças. Diante da 
ação e efeito de se colocar os intermediários em circulação, os atores se constituem em ator-
rede. A operação de colocar intermediários em circulação, pelos atores, é levantada por meio 
do conceito de tradução e Callon (2008, p. 161) propõe uma definição funcional e formal para 
o conceito.  

A operação de tradução é realizada de uma entidade A para B. Ambos A e B podem 
ser atores ou intermediários, humanos ou não-humanos. O postulado "A conduz a B" 
pode ter dois significados diferentes. Em primeiro lugar, A fornece uma definição para 
B. Ao fazê-lo, A pode atribuir a B certos interesses, desejos, projetos, estratégias, 
pensamentos, idéias, reflexos ou reflexões. A elege entre todas estas possibilidades, 
mas não significa que A possui total liberdade. O que A faz ou se propõe é 
consequência de uma série total de operações de traduções entretidas, sendo que 
algumas determinam traduções subsequentes, ao ponto de preprogramá-las. A regra 
geral é que um ator se conduz a muitos outros com os quais estabelece uma relação. 
Voltando na notação anterior, pode-se dizer que A conduz a B, C, D, e E. Estes últimos 
estão em algum sentido sendo interferidos por A [...] É evidente que a tradução 
pressupõe três condições: A ► I (Intermediário) ► B. 

Visando compreender a dinâmica interna, o alcance, a densidade e a estabilidade das 
redes técnico-econômicas, releva-se o conceito de convergência que se refere ao grau de acordo 
gerado por uma série de traduções e pelos intermediários de todo tipo que operam nelas. A 
convergência pode ocorrer em dois aspectos: alinhamentos e coordenação. Por alinhamento 
entende-se que uma rede começa a se constituir a partir de três atores (A, B e C), que estão 
alinhados, por interpostos, pelos intermediários. Duas configurações básicas são possíveis neste 
alinhamento. A primeira corresponde a uma situação de complementaridade, que resulta da 
transitividade das relações em que: A traduz B, que traduz C, então A traduz C. A segunda 
corresponde a uma situação de substituição, em que A traduz B, que também é traduzido por 
C, então C retoma uma tradução de B similar a A. O grau de alinhamento depende do grau de 
êxito das traduções. Já a coordenação consiste em um processo regulatório de restrição do 
universo de possíveis atores, mediante à organização das atribuições e à limitação do número 
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de traduções estabilizáveis. Estas formas de coordenação codificam as traduções. Nas redes 
técnico-econômicas diferentes formas de coordenação podem funcionar simultaneamente como 
mercado, confidencialidade, reconhecimento. Cada uma destas formas pode ser vista como um 
grupo específico de convenções que definem os regimes de tradução (THOMAS, 2008).  

As análises realizadas em termos de redes técnico-econômicas respondem à 
historicidade empírica dos processos de mudança tecnológica. A conceituação ator-rede resulta 
refratariamente ao estabelecimento de universalidades a priori. Mas uma teoria ator-rede não 
pode ser universal. A ontologia de um ator tem uma geometria variável e indissociável da rede 
que o define e que, junto com outros atores, ajuda a definir. Assim, a dimensão histórica deve 
ser inerente a esta análise (CALLON, 2008; THOMAS, 2008).  

A desconstrução de atividades tecnológicas e institucionais em termos de atores e 
intermediários permite mapear as ações consignadas nas fontes primárias e secundárias de 
modo subordinado a uma lógica originária de produção e lucro, em geral, ligada a abordagens 
de economistas clássicos. Tanto as instituições como os artefatos, as agências governamentais 
e as fontes de financiamento podem ser interpretadas por meio desta conceituação. Os aspectos 
micropolíticos da mudança tecnológica, revelados pelo conceito de tradução, são de suma 
utilidade para descrever a dinâmica da mudança tecnológica, dando conta das variações na 
constituição dos atores e das redes que os explicam. 

Os critérios para distinguir processos de mudança nas redes são úteis para construir 
explicações e alterações nos processos sociais e tecnológicos locais, socialmente e 
historicamente contextualizados. Dada sua ubiquidade, o conceito de tradução pode ser 
integrado por distintos planos de explicação como, por exemplo: a descrição de trajetórias 
tecnológicas; o sequenciamento das mudanças no processo de tomada de decisão; a estruturação 
institucional; os mecanismos de seleção e transferência de tecnologia dos sistemas nacionais de 
inovação. O conceito de graus de convergência baliza a coesão dos diferentes grupos de atores, 
com a finalidade de compreender controvérsias e conflitos de interesses, assim como a dinâmica 
derivada de suas resoluções. A adoção do critério de simetria radical permite, por fim, analisar 
a agência de não humanos nas dinâmicas de mudança tecnológica, o que normalmente é 
negligenciado por outras abordagens. 

Além destas vantagens e potencialidades de análise, o enfoque das redes técnico-
econômicas apresenta alguns inconvenientes, deixando de lado as controvérsias geradas pela 
simetria radical. O alcance desta abordagem, como anterior à ideia dos sistemas tecnológicos, 
tem limitações de precisão conceitual e caracterização de processos de permanência e mudança. 
O arcabouço conceitual dos sistemas tecnológicos é restrito à explicação de mudanças 
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tecnológicas de processos singulares no nível de observação dos artefatos. Assim, não provê 
um conjunto específico de conceitos para analisar como os diversos atores interagem com a 
tecnologia, como a valoram e em que direção propõem a mudança tecnológica. 

Elzen et al. (1996 apud Thomas, 2008) enfatizam que estas debilidades de análise 
geram problemas no momento de definir quais fatores guiam os atores. Mas as redes técnico-
econômicas permitem superar o problema de distinção topológica em torno do sistema. Callon 
(2008 apud THOMAS, 2008) diz que isto implica no surgimento de uma nova dificuldade 
metodológica para a operacionalização do conceito de pesquisa de base empírica. Para isto, 
levanta alguns questionamentos: como delimitar o alcance topológico da análise? Qual é o 
alcance da rede? Na prática a questão pode ser resolvida de duas maneiras: a) por saturação, 
com um alto custo de exploração e detecção de redundâncias; b) arbitrariamente, pela decisão 
do analista. Em particular, a historicidade dos processos de configuração e estabilização das 
redes técnico-econômicas é destacada e, na prática, esta dimensão se restringe à declaração de 
não universalidade das redes, no seu caráter social e histórico contextualizado. 

Assim como no caso dos grandes sistemas tecnológicos, a noção de redes técnico-
econômicas é útil para a reconstrução analítica de relações síncronas, mas supõe problemas no 
momento de dar conta de relações diacrônicas (diádicas). Na prática, o problema está na 
sucessão de estados da rede, em movimento de alinhamento e coordenação, ou nas mudanças 
dos graus de convergência, ou pelo seguimento de processos de mudança parcial. Mas a teoria 
não explicita os critérios a aplicar neste sentido e questiona-se, portanto, como estabelecer 
continuidades e como diferenciar fases. Assim como a noção de construção de sistema tende a 
condensar decisões de um restrito grupo de atores, em uma abordagem ator-rede, supõe-se o 
risco de dissolver o poder no complexo emaranhado das interações da rede e suas traduções. Os 
mapas dos processos de mudança tecnológica construídos deste modo constituem ricas 
descrições que, normalmente, fracassam na hora de construir explicações. No entanto, a 
abordagem é útil para descrever como ocorreram as coisas e apresenta dificuldades na hora de 
explicar por que ocorreram assim e não de outra maneira (THOMAS, 2008). 

 Se a única forma de análise for a rede técnico-econômica, isto também traz problemas 
para operacionalizar análises de base empírica. Porém, apresenta a vantagem de possibilitar 
recortes de objetos analíticos de escala ou alcance (escopo) variável, de um processo de 
inovação, um projeto tecnológico, um desenvolvimento singular. O objeto de análise é sempre 
a própria rede técnico-econômica. 

Uma rede social é uma estrutura social feita de indivíduos e organizações denominados 
nós, que são ligados ou conectados por um ou mais tipos de interdependência como interesses 
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comuns, negócios financeiros, conhecimento, entre outros (SOCIAL NETWORK ANALYSIS, 
2012).  

Vale ressaltar que “não existe homogeneidade do espaço, como, também, não existe 
homogeneidade das redes. [...], nem tudo é rede. [...] E onde as redes existem, elas não são 
uniformes”. Em um mesmo subespaço, há superposição de redes, que registram desigualdades, 
em seu aproveitamento social, quanto ao seu “uso” e quanto ao distinto papel dos agentes, no 
processo de controle e regulação do funcionamento. No processo global da produção, “a 
circulação prevalece sobre a produção propriamente dita” porque os fluxos se tornam mais 
importantes para a explicação de determinada situação (SANTOS, 2012, p. 267-268). 

Contudo, a mudança social pode ser observada por meio dos momentos das redes 
sociais. Os momentos são compostos por escolhas e revelações de comportamentos. A 
observação de redes é uma simplificação da observação de sistemas tecnológicos, compostos 
por atos, atores e artefatos. A captação da interação entre técnicas e conhecimentos pode revelar 
os momentos da mudança social, conforme aquilo que se almeje revelar em termos de vontades, 
anseios e escolhas de comportamentos. 

2.1.3 “TECNOLOGIA SOCIAL” 

O termo “tecnologia social” é uma criação utilizada para se referir a uma forma 
característica de revelação tecnológica. O uso do termo é contraditório porque os 
comportamentos dos agentes oscilam ao longo do tempo e sua definição se confunde com o 
termo “tecnologia”. Na redação dos textos não determinísticos o termo “tecnologia social” 
poderia ser substituído por “tecnologia”. Portanto, utilizar o termo “tecnologia social” alinha-
se à visão determinística dos estudos de CTS, porque se baseiam em causa e efeito ao atribuir 
o termo a revelações e a grupos específicos da sociedade, sem considerar a dinâmica dos 
sistemas tecnológicos e do comportamento humano em sociedade. 

A “tecnologia social” é própria a um conjunto de cidadãos, que vivem em grupos, em 
redes, em sociedades organizadas a partir da revelação de diversos e distintos comportamentos 
nas especializações dos indivíduos em determinadas funções. As relações, interações e 
mediações inerentes à “tecnologia social” podem ser próprias ou de comunidades específicas, 
em que cada indivíduo participa ou integra o processo de desenvolvimento por meio de um 
papel, atividade, habilidade e identidade. A partir da opção do comportamento das pessoas de 
compartilhar técnicas e conhecimentos, a “tecnologia social” é propriedade de todos, pública e 
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coletiva, no meio em que é concebida. Esta escolha reflete o conjunto de comportamentos 
revelados e desempenhados de acordo com princípios, valores e anseios sociais relativos à 
essencialidade da vida. 

Dagnino (1978 e 2002 apud DAGNINO, 2010), em “Em direção a uma teoria crítica 
da tecnologia”, constrói o significado de “tecnologia social” a partir das relações de trabalho e 
da “tecnologia convencional” (TC) (DAGNINO, 2010, p. 206-207), “conceituando tecnologia 
como o resultado da ação de um ator social sobre um processo de trabalho, no qual, em geral, 
atuam também outros atores sociais que se relacionam com artefatos tecnológicos visando à 
produção”. Para o autor, a TC é “o resultado da ação do empresário sobre um processo de 
trabalho que permite uma modificação no valor de troca do produto (ou da produção) gerado 
passível de ser por ele apropriada (sob a forma de mais-valia relativa)”. Já a tecnologia social 
(TS) é vista pelo autor “como o resultado da ação de um coletivo de produtores sobre um 
processo de trabalho que permite uma modificação no produto gerado passível de ser apropriada 
segundo decisão do coletivo”.  

Herrera (1981), em “A geração de tecnologias em áreas rurais”, avança sobre o 
conceito de tecnologia apropriada apresentando uma metodologia para a geração de tecnologias 
adequadas. Da mesma forma, Thomas e Fressoli (2010), em “Em busca de uma metodologia 
para investigar tecnologias sociais”, avançam das discussões teóricas para a operacionalização 
do conceito de “tecnologia social”. Eles indicam possibilidades de aplicação conceitual por tipo 
de problema, como a proposta de critérios de classificação das experiências em “tecnologia 
social”, como a fome, enfermidades endêmicas, déficit habitacional, acesso à energia elétrica, 
água potável, educação, bens culturais, redes de comunicação, entre outras.  

Os Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia (ECTS) também apresentam uma 
evolução na discussão de termos como a “tecnologia apropriada”, abordada por Brandão (2001, 
p. 34 apud DAGNINO; BRANDÃO, NOVAES, 2010, p. 76): 

Tal qual o termo tecnologia, o termo tecnologia apropriada teve, ao longo do tempo, 
diferentes concepções. Ao lado do termo adjetivado de TA, surgiram várias 
nomenclaturas para conceitos que, de alguma forma, estavam relacionados às TAs, 
tais como: tecnologia alternativa, tecnologia utópica, tecnologia intermediária, 
tecnologia adequada, tecnologia socialmente apropriada, tecnologia ambientalmente 
apropriada, tecnologia adaptada ao meio ambiente, tecnologia correta, tecnologia 
ecológica, tecnologia limpa, tecnologia não-violenta, tecnologia não-agressiva ou 
suave, tecnologia branda, tecnologia doce, tecnologia racional, tecnologia humana, 
tecnologia de auto-ajuda, tecnologia progressiva, tecnologia popular, tecnologia do 
povo, tecnologia orientada para o povo, tecnologia orientada para a sociedade, 
tecnologia democrática, tecnologia comunitária, tecnologia de vila, tecnologia radical, 
tecnologia emancipadora, tecnologia libertária, tecnologia liberatória, tecnologia de 
baixo custo, tecnologia da escassez, tecnologia adaptativa, tecnologia de 
sobrevivência e tecnologia poupadora de capital. 
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Rutkowski (2008) detalha a evolução do termo “tecnologia social”, estruturada no 
Quadro 03.  De acordo com a autora, a “tecnologia apropriada” é aquela que se caracteriza por: 
baixo investimento inicial; escala reduzida de produção; eficiência no uso de recursos escassos; 
e potencial para geração de emprego. A abordagem sobre “tecnologia social”, pela autora, 
acrescenta alguns elementos de verificação nesta proposição metodológica, tais quais: sua 
capacidade de replicação e de apresentação de soluções a partir de transformações sociais. 

 
QUADRO 03 – CONCEITOS ALTERNATIVOS DE TECNOLOGIA 
Fonte: Barbieri (1989); Rattner (1981); RTS (2008 apud Rutkowski, 2008).   
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A tentativa de atribuir adjetivos para as tecnologias ou sistemas tecnológicos pode ser 
traduzida para princípios e diretrizes de comportamentos humanos de acordo com os anseios 
relativos à essencialidade da vida. Normalmente aparecem como criações de termos para usos 
comerciais ou políticos. Aquilo que se revela como alternativa e apropriado em uma localidade, 
pode não ser em outra; o que é intermediário em uma localidade ou momento pode não ser para 
outros; a interpretação de baixo custo é relativa e pode ser entendida como produtividade; a 
percepção de danos mínimos é relativa à percepção de redes sociais locais e não à classificação 
externa; socialmente ou ambientalmente apropriada estão de acordo com a opção de 
comportamentos para a qualidade, produtividade e otimização da capacidade de geração de 
renda e sustentabilidade; e a “tecnologia social”, enquanto replicação metodológica, depende 
do momento, da vontade e da capacidade de realização da rede local. Nesta linha, a atribuição 
de adjetivos à tecnologia caracterizam ações determinísticas de responsabilidade social, 
políticas públicas, extensão acadêmica, entre outras que não necessariamente constroem 
alternativas em conjunto, mas determinam padrões de comportamentos, de produção e de 
consumo. Estas ações também podem ocorrer como forma de vigorar leis, de um Estado, 
causando impactos, conflitos e indisposição em redes sociais locais. A discussão não está na 
necessidade ou não da realização das ações, mas em firmar que as formas de revelações 
tecnológicas no tempo e no espaço estão de acordo com a opção do comportamento adotado 
por cada agente, indivíduo e organização que compõem o sistema econômico ou tecnológico. 

Novaes (2010, p. 152) escreve que o movimento da tecnologia apropriada (TA) estava 
sendo criticado no início dos anos 1990, por ter perdido “importância como elemento 
viabilizador, no plano tecnológico, de um estilo alternativo de desenvolvimento no âmbito dos 
países periféricos”. Surge como proposta a adequação sociotécnica (AST), exposta por Renato 
Dagnino em reunião da RTS, que “ilustra o percurso que conformou o conceito da AST a partir 
da incorporação, ao movimento da TA, das críticas e contribuições dos ESCTS”. No entanto, a 
AST tinha como intenção “atender ao objetivo de incorporar esses desenvolvimentos ao marco 
analítico-conceitual de modo articulado, bem como servir como uma base de operacionalização 
do conceito de AST”. Contudo, entende-se que a “tecnologia social” é utilizada em movimento 
operativo da AST, mas tem como matriz teórica as discussões sobre a visão sociotécnica da 
tecnologia. A adequação sociotécnica é um movimento além da “tecnologia social” e está 
alinhada com a percepção das escolhas de comportamentos por indivíduos e organizações.   

O termo “tecnologia apropriada” pode ser substituído por “tecnologia” e tem como 
berço reconhecido a Índia no final do século XIX. “Os pensamentos dos reformadores daquela 
sociedade estavam voltados para a reabilitação e o desenvolvimento das tecnologias 
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apropriadas, praticadas nas suas aldeias, como estratégia de luta contra o domínio britânico”. 
Gandhi estimulou a necessidade da autodeterminação do povo e da renovação da indústria 
nativa ao estruturar programas com vistas à popularização da fiação manual. Surge a proposta 
da “produção pelas massas, não produção em massa” (NOVAES, 2010, p. 155). Amílcar 
Herrera (apud NOVAES, 2010, p. 159) aborda que a “tecnologia apropriada” implica na 
melhoria de técnicas locais e na adaptação da “tecnologia moderna” às condições ambientais 
vividas na Índia naquele período. Então, estão inseridas nesta concepção as seguintes 
características:  

a participação comunitária no processo decisório de escolha tecnológica, o baixo custo 
dos produtos ou serviços finais e do investimento necessário para produzi-los, a 
pequena ou média escala, a simplicidade, os efeitos positivos que sua utilização traria 
para a geração de renda, saúde, emprego, produção de alimentos, nutrição, habitação, 
relações sociais, ao meio ambiente (com a utilização de recursos renováveis. [...] 
maior intensidade de mão de obra, uso intensivo de insumos naturais, simplicidade de 
implantação e manutenção, respeito à cultura e capacitação locais. [...] a TA seria 
capaz de evitar prejuízos sociais (e ambientais) derivados da adoção das tecnologias 
convencionais e, adicionalmente, de diminuir a dependência em relação aos 
fornecedores usuais de tecnologia. 

No entanto, Novaes (2010, p. 161) ressalta que as críticas à TA “foram formuladas a 
partir de uma posição fundamentada das ideias da neutralidade da ciência e do determinismo 
tecnológico”. A maior parte dos autores que defendiam a TA situavam-se em países 
desenvolvidos e acabavam por não compreender a realidade social, econômica e cultural dos 
ambientes que necessitam de sua concepção. 

Enquanto a “tecnologia apropriada” seria uma alternativa aos meios de produção 
locais, há discussões sobre o ambiente fabril que tratam das relações de trabalho, com a proposta 
à contraposição, ou evolução das discussões marxistas, “da possibilidade do cooperativismo 
diante do modo de produção capitalista”. Seriam eles o “autogoverno dos produtores 
associados, cooperativismo e conselhos operários”, a “autogestão” e a “desmercantilização” da 
sociedade. Ainda de acordo com Novaes (2010, p. 161) , “o cooperativismo, como sabemos, se 
encaixa em diversos projetos de sociedade”. 

Nesta linha aborda-se a economia solidária, como uma nova forma de organização do 
trabalho e atrelada aos valores autogestionários. Por um lado há a proposta de entendimento da 
economia solidária na organização fabril  

incompatível com a intervenção do trabalhador no processo de trabalho e a criação de 
um empreendimento autogestionário como uma condição necessária e suficiente para 
o surgimento de um espaço ideal para a mudança na divisão e organização do processo 
de trabalho (NOVAES, 2010, p. 225). 
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De outra forma, há autores da economia solidária que “acreditam que o capitalismo se 
caracteriza necessariamente por um processo de contínua desqualificação, e a empresa 
autogestionária, uma espécie de fonte qualificadora.” (NOVAES, 2010, p. 225). 

Os valores da economia solidária são atrelados à “tecnologia social”, visto que nela o 
ganho individual deriva do ganho coletivo. A economia solidária prioriza o valor humano em 
relação ao valor do capital, diante das relações produtivas e de trabalho.   

Os temas da economia solidária, autogestão e adequação sociotécnica estão abordados 
na obra de Dagnino (2010, p. 7). O objetivo do livro “é municiar o debate envolvendo as 
condições para a sustentabilidade de empreendimentos solidários ESs, [...]”. Na apresentação 
de “Tecnologia Social: ferramenta para construir outra sociedade”, do qual é organizador, 
Dagnino diz que esse livro trata de uma coletânea que visa “à concepção de um marco analítico-
conceitual e operacional para a” “tecnologia social”.  

Estas constituem um aporte ao movimento da Economia Solidária que se afirma como 
alternativa, ao mesmo tempo à Economia Informal, à qual foram condenados os 
“excluídos”, [...], e à Economia Formal, em que a maioria dos trabalhadores ali 
“incluídos” enfrentam condições de trabalho reconhecidamente precárias. 
(DAGNINO, 2010, p. 7). 

Esta obra pode ser considerada um marco analítico para a “tecnologia social” porque 
registra e expõe em uma primeira instância um compilado de discussões sobre o tema. No 
entanto, o aspecto conceitual, citado como um marco, pode ser reavaliado diante de 
contribuições multidisciplinares e pelas distintas definições inerentes à “tecnologia social”, 
entendendo-a como um termo recente nos estudos de tecnologia e sociedade. O livro é um 
registro e compilação, por ora, resultantes da discussão sobre “tecnologia social” no Brasil e 
América Latina, que instiga o questionamento sobre sua abrangência e sobre os fundamentos 
históricos e linguísticos. No livro, a semântica do termo e seu significado parecem estar 
atrelados apenas à economia solidária e aos empreendimentos solidários. Apesar de abordar a 
adequação sociotécnica, não considera explicitamente que toda a tecnologia é social e que 
depende do meio, da rede e da escolha de comportamentos. 

Nesse sentido, no exposto por Dagnino (2010) a exclusão é relativa à formalidade 
econômica e às precárias condições de trabalho. Ao enfatizar algumas considerações sobre o 
assunto, tais quais o atrelamento do termo “tecnologia social” à Economia Solidária e o 
tratamento da “tecnologia social” como uma alternativa à Economia Formal e da Economia 
Informal, abrem-se lacunas à discussão das atribuições de uma “tecnologia social”, 
restringindo-a ao pressuposto de “inclusão social”. Caso isso se verificasse, toda e qualquer 
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ação de “inclusão social” seria uma “tecnologia social”, o que poderia ser questionado pelo 
tempo de duração da “inclusão” e pela possibilidade da parte de ser novamente “excluída”.  

2.1.3.1 AS PRÁTICAS DE “TECNOLOGIA SOCIAL” 

Foi observada a Mostra de Tecnologia Social da Rede de Tecnologia Social (2012). 
São casos de Tecnologias Sociais validadas pelo 2º Fórum Nacional de Tecnologia Social e 
pela 2ª Conferência Nacional de Tecnologia Social.  

Há, portanto, a participação de diversos agentes no processo de concepção das 
tecnologias sociais como organismos internacionais, organizações públicas, privadas e da 
sociedade civil organizada, atores e agentes locais. A “tecnologia social” caracteriza-se também 
pela diversidade do envolvimento dos entes interessados no processo de desenvolvimento local. 
Os resultados da observação da mostra apontam que estas instituições externas à rede, mesmo 
que indefinidamente, buscam projetar seus esforços e objetos de acordo com potencialidade e 
fragilidades oriundas das atividades das tecnologias sociais. 

Considera-se, até o momento, que a “tecnologia social”, quando comparada com as 
“demais tecnologias”, envolve uma diversidade maior de agentes de níveis distintos de renda, 
conhecimento e estrutura organizacional, porém a tecnologia social abrange um menor número 
de pessoas, no que tange aos resultados obtidos pelos esforços dos agentes, enquanto que as 
demais se propagam entre as massas. Além disso, a “tecnologia social” agrega importante 
contribuição para o processo democrático na elaboração de políticas públicas, à medida que 
garante o compartilhamento do conhecimento e a publicidade das ações desenvolvidas por 
comunidades, com vistas ao desenvolvimento local.  

A observação sobre a Mostra de Tecnologia Social (2012) permite entender que de 
modo geral a concepção de uma Tecnologia Social apresenta os seguintes agentes: investidores 
ou beneficiários; detentores do conhecimento, da técnica, da tecnologia e da gestão do capital; 
lideranças locais; comunidades; e usuários e beneficiários. Importa ressaltar que o último grupo 
confunde-se no processo participativo e compartilhado de concepção das tecnologias sociais.  

Outro fator importante observado na mostra de tecnologias sociais foi a identificação 
do artefato relevante, ou que traz o sentido, à estruturação da rede social pela comunidade local. 
Nota-se que este pode ser uma técnica, um produto, um serviço ou um processo. Nem sempre 
há um artefato principal que norteia as ações da rede social. Podem haver diversos produtos da 
rede social. A maioria das ações da mostra relaciona-se à dimensão ambiental do 



59 

 

desenvolvimento local. Também verificou-se que há artefatos que atendem prioritariamente a 
rede, aqueles direcionados para a rede e para o mercado, bem como aqueles que têm como foco 
da ação da rede o posicionamento no mercado.  

2.1.3.2 LEITURA DICIONARIZADA DOS TERMOS: “TECNOLOGIA”; “SOCIAL”; E 
“TECNOLOGIA SOCIAL” 

De acordo com Houaiss e Villar (2001), “tecnologia” é um substantivo feminino 
primeiramente definido como “teoria geral e/ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, 
métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana”. Em 
seguida, por metonímia, trata-se da “técnica ou conjunto de técnicas de um domínio particular” 
e, por extensão, “qualquer técnica moderna e complexa”. Assume também algumas variações 
como: “tecnologia alternativa”; “tecnologia de ponta”; e “alta tecnologia”. Etimologicamente, 
tem origem no grego tekhnología: “tratado ou dissertação sobre uma arte, exposição das regras 
de uma arte”, formado a partir de tekhno: tékhne, “arte, artesania, indústria, ciência”; e logía, 
de logos, “linguagem, proposição”. O dicionário ainda remete a “tecn(o)”, utilizada a partir do 
século XIX, e a “logia”, em português, utilizada a partir da Idade Média. As últimas enfatizam 
a origem e as formas do uso e não sentidos ou significados.  

Sobre “técnica”, aborda-se o “conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou 
ciência” e, por metonímia, “a parte material dessa arte ou ciência”. As outras formas de 
significado são: “maneira de tratar detalhes técnicos ou usar movimentos do corpo, destreza, 
habilidade especial para tratar esses movimentos, jeito, perícia em qualquer ação ou 
movimento”. Ainda, remete a “tecnia” também do grego tékhne: “arte manual, indústria, 
artesania”; mais ia: formador de substantivo abstrato, substantivo designativo e adjetivo 
(HOUAISS; VILLAR, 2001). 

Social é um adjetivo, “concernente à sociedade”, em seguida, “concernente à amizade 
e união de várias pessoas”, também abordada sobre a ótica do capital “relativo ou pertencente 
à firma ou a uma sociedade”, ainda “relativo à comunidade, ao conjunto de cidadãos de um 
país; coletivo”, “que tende ou é dado a viver em grupos, em sociedade; sociável, gregários”, 
“conveniente à sociedade ou próprio dela” e, entre outros, “que vive em sociedades organizadas, 
formadas por indivíduos de morfologia e comportamentos distintos, especializados em 
determinadas funções” e “o que pertence a todos; público, coletivo”. Oriundo etimologicamente 
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do latim socialis, “relativo aos aliados, de aliado, feito para a sociedade, social, sociável; 
nupcial, conjugal” (HOUAISS; VILLAR, 2001). 

Etimologicamente, “tecnologia social” é a “técnica ou conjunto de técnicas de um 
domínio particular”, “tratado ou dissertação sobre uma arte, exposição das regras de uma arte”. 
Neste caso, o particular, entendido como a particularidade ou a propriedade em termos 
característicos de algo, é “relativo aos aliados, de aliado, feito para a sociedade, social, 
sociável”. “Tecnologia social” é a técnica ou conjunto de técnicas social, entendendo que esta 
é de domínio social sob a exposição de regras de uma arte. Arte que pode ser compreendida 
como a sociabilidade inerente à prática da “inclusão” ou do meio social. Por ser relativa aos 
aliados e feita para a sociedade, entende-se a importância dos papéis desempenhados pelos 
agentes desta sociedade na artística prática da “inclusão social” ou do meio social (HOUAISS; 
VILLAR, 2001).  

Nesta construção sobre a definição, há mais considerações relativas à “tecnologia 
social”: a de que esta tecnologia pode ser própria a um conjunto de cidadãos, que vivem em 
grupo, em sociedades organizadas a partir dos distintos comportamentos e das especializações 
dos indivíduos em determinadas funções, ou seja, as relações, interações e mediações inerentes 
à “tecnologia social” podem ser próprias ou de comunidades específicas, em que cada indivíduo 
participa do processo ou integra o processo por meio de um papel, atividade, habilidade de sua 
especialização; a de que esta tecnologia é propriedade de todos, pública e coletiva, no meio 
social em que está concebida, mas depende do conjunto de papéis, do comportamento e das 
especializações, revelados e desempenhados de acordo com interesses coletivos e individuais.  

Este entendimento permite a compreensão de que: as “tecnologias sociais” podem ser 
entendidas como “tecnologias”; o termo “inclusão social” pode ser substituído por “meio 
social”; elas não têm data de concepção, mas podem ser identificadas no tempo e no espaço, 
conforme morfologia e comportamentos no decorrer da história da relação entre tecnologia e 
sociedade.  

Apesar de haver a denominação “tecnologia social (TS)”, o uso do termo limita a 
dinâmica das oscilações do comportamento humano em sociedade, causando incoerência na 
relação entre o termo utilizado e o fato observado. O termo “tecnologia” é suficiente para a 
observação dos fatos das mudanças sociais. Embora não se trate de um estudo da linguística, 
são detalhes importantes a atentar no momento de atribuir termos aos fenômenos observados e 
registrados, ou seja, no momento de construir significados. Esta prática difere o conhecimento 
científico do senso comum. Isto porque tanto empresas quanto governos, diante de interesses 
políticos e de marketing, apropriam-se de termos ou “jargões” com significados distintos 
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daqueles discutidos pelo meio acadêmico. Não se trata de apontar acertos ou erros no uso 
cotidiano dos termos, mas de alertar sobre a possibilidade de existirem outras construções de 
significados sobre “tecnologia social” para diversas práticas políticas e ideologias que ainda 
estão passíveis de discussão pela ciência e que ainda não foram consolidadas pelo próprio senso 
comum.  

Ressalta-se que as construções de ordem prática são estudadas pela ciência e que as 
verificações empíricas dos meios empresarial, político e social contribuem indutivamente para 
a formulação de modelos teóricos e metodológicos. Por outro lado, a ciência pode auxiliar os 
meios empresariais e políticos no processo de tomada de decisão, a partir de argumentos e 
limitações claros sobre significados, para o fortalecimento de políticas e ações de 
responsabilidade social.  

As exposições dos termos, de acordo com o dicionário, alinham-se aos estudos de CTS 
conforme considerações essenciais, tais quais: “tecnologia” é uma “teoria geral e/ou estudo 
sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou 
domínios da atividade humana”; “técnica” é o “conjunto de procedimentos ligados a uma arte 
ou ciência” e, por metonímia, “a parte material dessa arte ou ciência”; e “social” é “concernente 
à sociedade”, “relativo à comunidade, ao conjunto de cidadãos de um país; coletivo”, “que tende 
ou é dado a viver em grupos, em sociedade; sociável, gregários”, “conveniente à sociedade ou 
próprio dela” e, entre outros, “que vive em sociedades organizadas, formadas por indivíduos de 
morfologia e comportamentos distintos, especializados em determinadas funções” e “o que 
pertence a todos; público, coletivo”. Quanto às classificações dos substantivos, também é 
possível apontar a discussão de gênero sobre o termo, o que não é pertinente a esta tese, e a 
discussão sobre o seu tipo, abstrato, próprio da tecnologia. A tecnologia é abstrata e sua 
compreensão se dá através das observações sobre a técnica, o artefato, os atores e suas ações, 
relações, interações e mediações. Nesse sentido, também é possível observar as resultantes, as 
revelações e as mudanças proporcionadas na comunidade ou na sociedade. Contudo, a 
observação da relação entre tecnologia e sociedade se dá por suas materializações no cotidiano 
da vida social. 

"Tecnologia" é um termo escorregadio, e conceitos como "mudança tecnológica" e 
"desenvolvimento tecnológico", muitas vezes transportam uma carga pesada 
interpretativa. [...]. Três camadas de significados da palavra "tecnologia" podem ser 
distinguidos (MACKENZIE; WAJCMAN, 1985). Em primeiro lugar, há o nível de 
objetos físicos ou artefatos, por exemplo, bicicletas, lâmpadas, e baquelite. Em 
segundo lugar, "tecnologia" pode se referir a atividades ou processos, como a 
siderurgia ou moldagem. Terceiro, "tecnologia" pode referir-se ao que as pessoas 
sabem, assim como elas fazem; um exemplo é o "know-how" que vai para projetar 
uma bicicleta ou operar um aparelho de ultrassom no serviço de obstetrícia. Na 
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prática, as tecnologias tratadas nessa coleção cobrem todos os três aspectos e muitas 
vezes não há sensibilidade para separá-las ainda mais (BIJKER; HUGHES; PINCH, 
1987, p. 3). 

Contudo, em meio à visão determinística do termo “tecnologia social” não há um 
consenso sobre sua definição e a origem dos problemas de “inclusão”, mas há espaço para 
ampliar o volume de investigações sobre o tema, visto que os estudos sobre “tecnologia social” 
contribuem para esclarecimentos teóricos e discussões sobre elementos de observação da 
tecnologia e seus usos. As inconsistências do uso do termo “tecnologia social” explicitam a 
complexidade e os desafios dos estudos de CTS para construir modelos metodológicos 
passíveis de aplicação operacional, com indicadores e parâmetros claros de captação dos 
momentos de uma tecnologia ou sistema tecnológico. 

2.2 SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

A fundamentação teórica do modelo interativo sobre os temas do “desenvolvimento 
local” e da “sustentabilidade” alinha-se aos estudos de CTS porque descreve um sistema 
tecnológico composto por atos, atores e artefatos. De acordo com o objeto deste estudo, este 
item discorre sobre o ambiente do modelo metodológico, sobre o comportamento da sociedade 
no desenvolvimento local e sobre o comportamento em relação à sustentabilidade.  

De acordo com Dahl (1997 apud BELLEN, 2005), um dos problemas do conceito de 
desenvolvimento sustentável está na indefinição de rumo da sociedade, pois esta primeiramente 
deve saber para onde quer ir para depois poder medir se esses objetivos ou direção estão sendo 
seguidos ou alcançados. O conceito de sustentabilidade e suas abordagens teóricas ainda não 
são consensuais. Há inúmeras definições sobre “desenvolvimento sustentável”. Conforme 
Bellen (2005, p. 25), “A diferença nas definições é decorrente das abordagens diversas que se 
tem sobre o conceito. O grau de sustentabilidade é relativo em função do campo ideológico 
ambiental ou da dimensão em que cada autor se coloca”.   

Por exemplo, problemas ambientais e suas extensões sociais, econômicas e espaciais, 
são relatados por documentos da ONU (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2013b), 
com temas sobre “Meio Ambiente”, Desenvolvimento”, “Direitos Humanos”, “População”, 
entre outros. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (2013) aborda 
linhas que tratam da Governança Democrática, da Redução da Pobreza, de Prevenção de Crises 
e Recuperação, de Energia e Meio Ambiente/Desenvolvimento Sustentável e de HIV/AIDS. Já 
o WorldWatch Institute (WORLDWATCH INSTITUTE, 2013) trata de temas como “clima e 
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energia”, “agricultura e alimento”, “meio ambiente e sociedade”. Sua principal publicação é 
State of the World, realizada desde 2004, quando teve enfoque na sociedade de consumo, 
apresentando os limites dos problemas ambientais nas diversas regiões do mundo, e da 
capacidade de regeneração da natureza, dado o uso dos recursos. A partir do momento em que 
se passou a questionar as relações entre homem e meio ambiente, iniciou-se a constituição do 
conceito de “desenvolvimento sustentável”. Esta conceituação é evolutiva e está de acordo com 
o processo histórico da interação entre o homem e o meio em que vive (BELLEN, 2005).  

Contudo, para a proposta desta tese, todas as formas de traduzir, escrever, conceituar 
ou definir os esforços da sociedade em prol do desenvolvimento local são válidas, compondo 
uma conceituação múltipla e respectiva a cada caso acerca da sustentabilidade. A característica 
multidisciplinar do tema “sustentabilidade” sustenta o fundamento teórico do desenvolvimento 
local. Os esforços para compreender a origem e a natureza dos problemas não têm sido tarefa 
de apenas uma ou outra área do conhecimento, mas de diversas, ou melhor, de todas aquelas 
que possuem interesse em solucioná-los. A sustentabilidade é um tema multidisciplinar, 
embasado pela lógica do pensamento complexo. Fritjof Capra (2001, 2002) aborda as conexões 
e a teia de entendimentos científicos necessários à compreensão da sustentabilidade, a partir da 
compreensão dos sistemas vivos. Edgar Morin (2003) apresenta as bases do pensamento 
complexo, dado o imbricamento de conhecimentos necessários à compreensão dos problemas 
práticos como por exemplo a sustentabilidade. 

No que concerne aos problemas pelos quais o mundo vem passando, torna-se difícil 
datá-los e classificá-los quanto a sua natureza, visto que tiveram início há anos, ou séculos, e 
que talvez sejam oriundos da tentativa de solucionar problemas anteriores. Parece vago escrever 
“problemas”, mas classificá-los como políticos, organizacionais, tecnológicos, econômicos, 
sociais, ambientais, culturais, espaciais, entre outros, ofusca a compreensão de que um 
problema econômico, por exemplo, pode ter origem nas questões culturais, políticas, espaciais, 
entre outras. A complexidade dos desequilíbrios relaciona-se à complexidade da construção de 
um novo equilíbrio social. 

Mas foram os problemas ambientais que intensificaram a problemática da 
sustentabilidade na década de 1970. A partir deste período também tornaram-se mais 
corriqueiros os programas e as reuniões dos organismos internacionais, como aqueles da ONU 
(ORGANIZAÇÃO DAS NACÕES UNIDAS, 2013), do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) (2013a) e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA) (2013b). O chamado Relatório Brundtland data de 1987. Ele tem o título de “Nosso 
Futuro Comum” e foi um documento elaborado pela ONU, que apresenta questões críticas 
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relativas ao meio ambiente e propõe soluções a partir de formas de cooperação. Depois da 
conferência ECO-92 foi introduzida a Agenda 21, que dava bases para o planejamento sobre o 
desenvolvimento sustentável e podia ser apoiada pelo detalhamento dos Objetivos do Milênio 
da ONU. Neste período, Ignacy Sachs iniciava suas discussões sobre a relação entre economia, 
meio ambiente e desenvolvimento, inclusive as questões sociais, ressaltando que as origens 
destes problemas datavam de antes da virada do século XIX para o século XX. Na década de 
1980, fortalecido com sua experiência no Brasil, o autor publicou documentos sobre a 
superação dos entraves ao desenvolvimento (SACHS, 1986; 1993; 2007).  

Diante da complexidade da sustentabilidade, que autores sobre o tema enfrentam no 
momento de limitar as linhas e abordagens do assunto, há um esforço para tentar 
operacionalizar e sistematizar este conceito. Isto ocorre porque a sustentabilidade é composta 
por dimensões de revelações de comportamentos que envolvem a capacidade de sobrevivência 
do ser humano e, consequentemente, suas relações organizacionais, entre agentes com distintos 
interesses, em distintos ambientes e sistemas de interação. Sachs (2007), apesar de tratar das 
questões políticas participativas e de técnicas apropriadas, redige sobre o desenvolvimento 
sustentável incorporando a dimensão social à econômica e ambiental. Bellen (2005) diz que o 
desenvolvimento sustentável pode ser entendido pela interação entre as dimensões social, 
econômica, ambiental, cultural e geográfica.  

Para este estudo a definição adotada é a de que o desenvolvimento sustentável é um 
processo de transformação que ocorre de forma harmoniosa nas dimensões espacial, social, 
ambiental, cultural e econômica a partir do individual para o global4. Assim, a partir de uma 
rede estruturada para a inclusão produtiva, subentende-se que a dimensão econômica, que se 
organiza distintamente no tempo e no espaço, integra-se por valores sociais e culturais, além de 
impactar no meio ambiente.  

A atividade econômica do uso de recursos escassos para atender as necessidades 
ilimitadas das pessoas impacta no meio ambiente. Este tema é abordado por Sachs (2007), que 
discorre sobre ele a partir de modelos de desenvolvimento econômico e pela economia 
industrial, que entende o fator ambiental como uma externalidade, porém impactante, na 
organização da economia. Desta forma, os limites da produção não estão mais relacionados 
apenas à capacidade produtiva, mas à escassez dos recursos naturais. Nesta linha, Hawken, 
Lovins e Lovins (1999), em “Capitalismo Natural”, apontam que à medida que as pessoas e 
empresas sobrecarregam o meio ambiente para satisfazer suas necessidades os limites da 

                                                 
4 Conceito elaborado, em 2005, pelo Grupo de Pesquisa sobre Sustentabilidade, relacionado com o Mestrado em 

Organizações e Desenvolvimento da UniFAE – Centro Universitário.  
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prosperidade passam a ser determinados pelo recurso natural e não pela capacidade tecnológica 
e industrial. Além disso, os danos e a degradação do meio ambiente raramente são mensurados 
em termos de valor monetário e, portanto, não estão inseridos no cálculo dos custos de 
produção. Leff (2002) alarga o entendimento sobre a questão ambiental ao tratar da 
epistemologia ambiental, envolvendo a interdisciplinaridade e a complexidade do assunto, e 
citando autores como Foucault, García Canclini, Leroi-Gourhan, Lévi-Strauss, Lacan, Marcuse, 
Marx, Vessuri, entre outros, que também são básicos para a compreensão das interações 
culturais, estruturas sociais e relações de poder inerentes à abordagem dos estudos sobre 
tecnologia e sociedade. 

Na Teoria Econômica, o avanço teórico sobre o desenvolvimento foi gradativamente  
incorporando fatores, como a questão social, ambiental, técnica e espacial, à medida que a 
necessidade de uma compreensão multidisciplinar da economia se intensificou, pela superação 
do conceito de “crescimento econômico” pelo conceito de “desenvolvimento econômico”. 
Desde então, economistas discutem o desenvolvimento econômico e social; socioeconômico; 
socioambiental; e até o desenvolvimento sustentável.  

A teoria econômica não tem considerado os fatores não-econômicos e os mantém fora 
do âmbito da análise. Figurando tais fatores entre os principais veículos na causação 
circular dos processos acumulativos de mudança econômica, sua omissão representa 
uma das principais deficiências da teoria econômica (MYRDAL, 1968, p. 57). 

Pela linha do Desenvolvimento Econômico Regional ou da Geografia Econômica, há 
Hirschman (1961 apud OLIVEIRA, 2001) e Perroux (1967 apud OLIVEIRA, 2001), Myrdal 
(1968), Faissol (1975), Sachs (1986, 2007), Santos (2007) e Veiga (2000) como referências. A 
economia industrial e a economia regional abordam a organização da atividade econômica, no 
espaço, bem como as estratégias competitivas oriundas de vocações locais. Enquanto Kon 
(1999), Kupfer e Hasenclever (2002) abordam organização industrial a partir da concorrência 
e concentração dos mercados, incorporando ao conceito de estratégia elementos tais como a 
cooperação, a tecnologia, a inovação, os recursos humanos e as políticas industriais, Clemente 
e Higachi (2000), Fujita, Krugman e Venables (2002) e, também, Kon (1999) tratam da 
organização industrial no espaço, discutindo a localização da atividade econômica, sua 
centralização, polarização e concentração, diante da Teoria dos Lugares Centrais, Polos de 
Desenvolvimento e Aglomerações. Tanto Clemente e Higachi (2000) como Fujita, Krugman e 
Venables (2002) tratam do desenvolvimento regional e seu elemento precursor endógeno, a 
partir da organização da atividade econômica.   
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Fujita, Krugman e Venables (2002) falam de “muitas regiões e espaço contínuo”, do 
local e do global. Veiga (2000) e Sachs (1986) relacionam o espaço urbano e o rural. Milton 
Santos (2012) discorre sobre a relação entre técnica, tempo e espaço, tratando do sistema 
técnico como um híbrido na revelação geográfica, que incorpora elementos sociais e culturais, 
lido por Theis e Galvão (2012) como uma dialética de forma e conteúdo. Nesta linha, o autor 
aborda a geografia das redes e a dicotomia entre o global e o local. A dinâmica competitiva de 
uma atividade econômica, apesar de local, acaba por atrelar-se a uma dinâmica competitiva 
global. As estratégias de desenvolvimento do local perpassam por suas vocações e alternativas 
próprias, como forças endógenas de posicionamento. O desenvolvimento do local em relação 
ao global inclui a percepção sobre forças econômicas, culturais e sociais, que interagem “no” e 
“com” o espaço e implicam em modificações na organização econômica e vice-versa.  

Sobre a percepção de momentos e de comportamentos de equilíbrio e de desequilíbrio 
social está a concentração de técnicas e de conhecimentos em contraposição ao 
compartilhamento de tecnologias e a opção de comportamentos harmônicos ou desarmônicos 
dos indivíduos no meio social. Firmar o homem como o propulsor, construtor e receptor da 
condição de vida, seja como formador do conhecimento ou agente local, revela que o 
“autoconhecimento” do local é fundamental para o seu desenvolvimento (DE PUPPI E SILVA, 
2008).  

Assim, no cenário competitivo de um sistema econômico revela-se a capacidade que 
um local tem de desenvolver bases tecnológicas, de informação e de capital intelectual 
adequadas, uma vez que esses fatores determinam a escolha e a mobilidade dos capitais entre 
os locais. O que se pode perceber dessa dinâmica é que o capital independe de sua localização 
geográfica, uma vez que basta que o local escolhido para a reprodução do capital ofereça boa 
infraestrutura de informação e acesso à tecnologia. Por outro lado, a própria globalização 
estimula o desenvolvimento local, na medida em que é necessário desenvolver um parque 
tecnológico adequado para receber o capital externo.  

Com isso, segundo o texto de Albagli (1999), o antagonismo entre o local e o global, 
sob o viés econômico, gera uma centralização de caráter estratégico, uma vez que é necessário 
que o capital se reproduza em algum lugar, ao mesmo tempo em que provoca uma 
descentralização gerencial, pelo fato de que as tecnologias de informação, disponíveis em larga 
escala pelo mundo, permitem uma maior mobilidade financeira. No entanto, essa revitalização 
da importância do local contempla novas demandas, em função da dimensão econômica. Essas 
diretrizes fazem com que naturalmente exista uma intensa busca pela diferenciação entre os 
locais, aqui entendida como competitividade, na tentativa de atrair e manter capitais. A 
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interpenetração do global e do local podem se revelar de modo equilibrado ou desequilibrado e 
isto depende do cuidado com a qualidade da construção conjunta de alternativas de 
sustentabilidade. 

Em relação à opção pelo compartilhamento de técnicas e de conhecimentos, Theis e 
Galvão (2012, p. 62) abordam Coraggio (1980) para apresentar a ideia de espaço como uma 
dimensão comum dos fenômenos sociais. Nesse sentido, entendem que território seria a fração 
do espaço mais amplo e é uma dimensão espacial, derivada de uma produção social, que 
congrega relações políticas. “O território é administrado por um Estado no âmbito de uma 
nação”. Em consonância com Milton Santos, os autores escrevem que “território poderia ser 
entendido como um espaço geográfico no qual se verifica a interação entre um sistema de 
objetos e um sistema de ações”. Ao se apoiarem em Veltz (1999), os autores sintetizam: 

o que importa é o que sucede entre os atores/agentes/sujeitos de um território (por 
exemplo, o Estado, as classes sociais), no contexto dos processos de organização, 
comunicação e cooperação. [...] o território passa a ser definido pelas relações – 
políticas, cabe reiterar – que têm lugar entre atores/agentes/sujeitos e objetos (THEIS; 
GALVÃO, 2012, p. 62). 

Theis e Galvão (2012, p. 60), ao distinguirem espaço, território e região, apresentam a 
problemática do entendimento de espaço como o ambiente de alocação da atividade econômica 
e da divisão do trabalho, bem como o meio de fenômenos políticos e sociais relevantes. 
Entendem que, pela visão crítica da Geografia Econômica, o espaço não diz respeito apenas ao 
estágio atual de desenvolvimento, mas é herdado do passado e se revela no presente. Um espaço 
relacional, permanentemente recriado pela sociedade. 

seres humanos, em qualquer tempo e lugar, não sobrevivem se não desenvolverem 
alguma atividade produtiva que lhes gere meios para sua reprodução física. Com o 
tempo, cresce a população, amplia-se a divisão do trabalho, sofisticam-se as técnicas 
e se modificam e exacerbam os meios de intervenção no ambiente físico. Esses 
processos todos não se dão apenas num certo espaço, mas, de fato, definem seus 
próprios espaços (LIPIETZ, 1988 apud THEIS; GALVÃO, 2012, p. 61). 

Theis e Galvão (2012, p. 64) entendem a região “como formação espacial sócio-
econômico-histórica específica em face de uma formação espacial sócio-econômico-histórica 
mais geral”. A região “acaba inscrita num contexto mais amplo de relações (econômicas, 
sociais, políticas...)”. “Uma região está conectada ao espaço a ela circundante, portanto, às 
demais regiões, frações sub-nacionais que integram uma formação social de escala nacional”. 
Por fim, adotam que uma região é “a base infraestrutural que delimita o espaço econômico 
regional e sua correspondente superestrutura. E esta repousa na atuação dos diferentes 
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atores/agentes/sujeitos que integram o bloco hegemônico regional no espaço.” (THEIS; 
GALVÃO, 2012, p. 64). 

Santos (2007) apresenta os impasses das ações para o desenvolvimento, tanto urbano 
quanto rural, tratando de como as formas geográficas difundem o capital e mudam as estruturas 
sociais. Estes impasses apresentados pelo desenvolvimento econômico podem ser considerados 
um processo de mudança estrutural, ora de equilíbrio e ora de desequilíbrio.  

Nos países subdesenvolvidos o espaço se caracteriza por ser organizado e 
reorganizado, dentro de uma matriz global, como função de interesses distantes. 
Entretanto, as forças de mudança não são monolíticas e seu impacto sobre o espaço é 
muito localizado, porque sua difusão pode encontrar poderosas forças de inércia. As 
forças de modernização são extremamente seletivas tanto quanto à forma como quanto 
aos efeitos. As variáveis modernas não se difundem homogeneamente através do 
espaço operacional, alternando-se a importância de cada uma delas. Esta mudança de 
forças produz instabilidade na organização espacial, com frequentes desequilíbrios e 
reajustamentos (SANTOS, 2007, p. 125). 

A opção pelo compartilhamento de técnicas e de conhecimentos na construção 
conjunta da sustentabilidade seria uma alternativa para amenizar as instabilidades e os 
desequilíbrios da interpenetração do local e do global. Constantes modificações nos quadros de 
economias primitivas levam ao estabelecimento de economias mais avançadas com estruturas 
econômicas e sociais diferentes daquelas primárias verificadas em períodos anteriores. Os 
movimentos cíclicos chamados de “exclusão” e de “inclusão social”, originados no sistema 
econômico, também caracterizam distintos ambientes de impasses e prosperidade ao 
desenvolvimento sustentável. Quando as organizações e as sociedades estão à margem da 
compreensão ou concentradas no individualismo da sobrevivência a solução não envolve o 
todo. Isto origina um hiato entre a compreensão das crises econômica, social e ambiental e uma 
mudança efetiva de comportamento humano para solucioná-las. 

Mas a ideia de processo de desenvolvimento e a necessidade de superação de 
desequilíbrios trazem à tona a discussão sobre “mudança social”. Esta mudança está 
condicionada aos agentes e organizações locais, que interagem por meio de redes de 
relacionamentos, modificando o espaço. Buarque (1999) ressalta que o desenvolvimento 
sustentável é um processo que eleva oportunidades para a sociedade e provoca uma mudança 
social. Além disso, compatibiliza no tempo, ao longo do tempo, e no espaço, o crescimento e a 
eficiência econômica, a conservação ambiental, a qualidade de vida e a equidade social, 
partindo de um claro compromisso com o futuro e a solidariedade entre gerações. 

A coletividade reflete ações individuais e desta forma o comportamento em rede de 
atores determina a condição de desenvolvimento do local. Capra (2001), Castells (2002), Dias 
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e Silveira (2007), entre outros autores, como Santos (2007, 2012), abordam a discussão de 
redes, que também é tratada pela discussão de redes sociotécnicas pelos ECTS.   

Vitte (2007) entende que para compreender o desenvolvimento econômico local 
requere-se o entendimento dos poderes locais, que consistem em atores sociais, de identidade e 
práticas específicas. De Puppi e Silva (2008) apresenta a importância dos atores locais para o 
processo de desenvolvimento. Em seu estudo, considera o homem como agente transformador 
do espaço em que vive e das suas atividades culturais, ligadas à capacidade de se conscientizar, 
organizar-se e buscar o desenvolvimento local e a sustentabilidade. De acordo com a autora, 
atores interagem, resultando em organizações e instituições locais como equipamentos urbanos, 
que são o conjunto de serviços de ordem pública prestados à sociedade, e ativos institucionais5, 
que permitem a formação e a transferência de conhecimento, além de servirem de apoio para a 
atividade econômica. Ainda de acordo com a autora, outros elementos que surgem com a 
concentração da população e seus anseios são: imprensa, rádio, infraestrutura urbana, de 
transporte, de telecomunicação, de eletricidade, entre outros. A gestão do desenvolvimento e 
sua relação com os poderes locais também são discorridos por Fischer (2002). Dupas (2005) 
trata de atores e poderes, sob a legitimação da instabilidade local diante da ordem global. 

Entre os comportamentos e os meios de alcance da sustentabilidade é possível citar 
algumas revelações do comportamento das pessoas e das organizações, como a cooperação, a 
economia solidária e a responsabilidade social e as políticas públicas, ou até mesmo ações 
cotidianas, sem formalização, explicitação ou exposição. São esforços que possuem um único 
fim e que merecem atenção para verificar se estão contribuindo ou não para a sustentabilidade. 
Sendo assim, o alcance da sustentabilidade pressupõe o desenvolvimento do comportamento de 
modo sustentável e a sustentabilidade só será atingida se a sociedade amadurecer 
sustentavelmente.  

Ainda sobre a construção conceitual está a observação da sustentabilidade. Entende-
se que, por se tratar de um processo, o desenvolvimento sustentável é composto de uma 
sequência de condições, as quais apresentam evolução “positiva” ou “negativa”. Portanto, há 
necessidade de observar a condição em períodos de tempo diferentes para se ter a noção do 
processo, que se caracteriza por: comportamentos cíclicos; oscilações entre equilíbrios, 
desequilíbrios; oscilações de comportamentos harmônicos e desarmônicos.  

Para isto, tais condições devem ser acompanhadas e mensuradas por meio de 
indicadores. Indicadores para as dimensões do desenvolvimento local são acessíveis em bases 

                                                 
5 O conceito de ativos institucionais é abordado no estudo sobre Arranjos Produtivos Locais (APLs), do Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento (2005). 
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de dados de Institutos de Pesquisa como IPEA (INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA 
APLICADA, 2013), IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 
2013a; 2013b) e Ipardes (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO, 2013). 
São indicadores de resultado e correspondem a indicativos de renda, emprego, saúde, educação, 
atividade econômica, população, bem como índices de concentração de renda, como Índice de 
GINI, de desenvolvimento, como o IDH-M e de pobreza, como aqueles observados pelos 
Objetivos do Milênio da ONU e pelo Banco Mundial (WORLD BANK, 2013). Bossel (1999) e 
Bellen (2005) apontam a amplitude e os limites do uso de indicadores para a observação do 
desenvolvimento sustentável. 

O indicador de felicidade “Happy Planet Index” (HPI) (2015) e a pegada ecológica 
“Footprint” (GLOBAL FOOTPRINT NETWORK, 2015) flexibilizam a compreensão estática 
e restrita, de indicadores de desenvolvimento sustentável, como resultado da sustentabilidade. 
Sensibilizam à percepção da lacuna existente entre comportamento e o efeito alcançado. Por 
abordar a felicidade, o HPI aproxima-se da percepção de sensações relacionadas a um estágio 
ou momento de sustentabilidade, enquanto a pegada ecológica conduz à reflexão por suas 
perguntas e resultados que evidenciam as formas de comportamentos. Mas ambos não 
apresentam aproximação suficiente das relações sociais para compreender a opção por 
comportamentos harmônicos e desarmônicos, as oscilações dos momentos de equilíbrio e 
desequilíbrio de redes sociais. Porém seus retratos da felicidade e da capacidade de regeneração 
da terra são relevantes ao autoconhecimento e à conscientização social. Além destes 
indicadores, embora não relacionem explicitamente felicidade e sustentabilidade, na discussão 
sobre felicidade e economia, Frey e Stutzer (2002) apresentam indícios de como parametrizar 
informações qualitativas em quantitativas ao abordar a satisfação das pessoas em pesquisas 
relativas a comportamentos econômicos. 

Contudo, dada a complexidade da sustentabilidade como sistema tecnológico, 
indicadores de resultado são insuficientes para compreender o desempenho social na busca da 
sobrevivência. A mensuração do estágio de desenvolvimento é subjetiva, resultando em 
indefinições sobre tal condição. A captação de técnicas e conhecimentos apresenta-se como 
uma necessidade para a compreensão da interatividade de atos, atores e artefatos. Este é o 
espaço para a adoção de indicadores qualitativos e de base primária, para a compreensão das 
revelações de comportamentos alternativos que visem à sustentabilidade. 
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2.2.1 SISTEMA ECONÔMICO 

De acordo com os levantamentos bibliográficos, a “tecnologia social” tem como 
pressuposto uma organização produtiva para a “inclusão social” no “sistema econômico” por 
meio da “mudança social”. O item 2.2, que discorreu sobre a “sustentabilidade” e o 
“desenvolvimento local”, caracterizou o meio em que ocorrem e o meio que reflete as interações 
da sociedade. A fundamentação do modelo em “sistema econômico” também se associa ao 
meio, enfatizando o comportamento humano na organização do uso de recursos escassos para 
atender as necessidades ilimitadas das pessoas. Alinha-se com a via de discussão deste primeiro 
momento da fundamentação teórica sobre o entendimento da organização da atividade 
econômica como parte do sistema tecnológico da sustentabilidade. 

As observações sobre o sistema econômico são mais um daqueles temas que possuem 
algumas linhas distintas de verificação. Costuma ser tratado quanto a suas características e 
composição, principalmente no aspecto didático do tema, e historicamente, na História 
Econômica. Mas também há autores de linhas ideológicas que enfatizam seu processo de 
consolidação ou o comparam entre suas formas de organização, estabelecendo pontos 
convergentes e divergentes, harmoniosos ou conflitantes, em torno do bem-estar. Outra 
abordagem é por meio da História do Pensamento Econômico, que enlaça as formas de tentar 
traduzir o comportamento econômico com a biografia da autoria, considerando o contexto 
escrito das obras. Há, ainda, autores que o descrevem a partir do papel do Estado na economia 
e também há aqueles que relatam os períodos de crises ou os rumos do desenvolvimento, para 
sistematizar um objeto que está em constante adaptação, porque resulta do comportamento 
humano.  

[...], enquanto as mudanças sociais e econômicas são contínuas e enquanto o 
capitalismo de hoje é, em inúmeros aspectos, diferente do capitalismo do final do 
século XVIII, existem importantes características institucionais básicas no 
capitalismo que, através de todas essas mudanças, permanecem tão óbvias e marcantes 
quanto as próprias mudanças. Portanto, na medida em que os economistas se 
preocupam com essas características fundamentais do capitalismo, as muitas 
diferenças entre os pontos de vista dos economistas do final do século XVIII e do 
século XIX repetem-se, hoje, nos escritos dos economistas contemporâneos (HUNT, 
2005, p. XXII). 

Hunt (2005) organiza sua obra sob a percepção dos autores abordados, buscando 
identificar as características mais importantes para o funcionamento do capitalismo, a decisão 
sobre o volume de produção, a origem do crescimento econômico, os elementos determinantes 
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da riqueza e da renda, a pertinência à satisfação das necessidades humanas, a capacidade de 
adequação ao atendimento de tais necessidades, entre outras características deste sistema.  

Braudel (1985, p. 12) relata a dificuldade de tratar o assunto, escolhendo sua forma de 
apresentação: 

É, simultaneamente, a história daqueles que se considera como os grandes atores, um 
Jacques Coeur, um John Law; a história dos grandes acontecimentos, a história da 
conjuntura e das crises e, enfim, a história maciça e estrutural que evolui lentamente 
ao longo dos tempos. E aí está realmente a nossa dificuldade porque, tratando-se de 
quatro séculos e do mundo como um todo, de que modo organizar tal soma de fatos e 
explicações? Tinha que se escolher. Por minha parte, escolhi os equilíbrios e 
desequilíbrios profundos a longo prazo. O que me parece primordial na economia pré-
industrial, com efeito, é a coexistência das rigidezes, inércias e ponderosidades de 
uma economia ainda elementar, com os movimentos limitados e minoritários mas 
vivos, mas possantes, de um crescimento moderno. De um lado, os camponeses em 
suas aldeias que vivem de um modo quase autônomo, quase em autarquia; do outro, 
uma economia de mercado e um capitalismo em expansão, que se dilatam 
imperceptivelmente, se forjam pouco a pouco, já prefiguram o próprio mundo em que 
vivemos. Portanto, dois universos, pelo menos, dois gêneros de vida estranhos um ao 
outro e cujas massas respectivas se explicam, entretanto, uma pela outra. 

Para Hunt (2005), as discussões sobre o capitalismo abordam um sistema que ora 
conduz à harmonia, ora conduz ao conflito. Esta pauta é fundamental para a discussão deste 
objeto de tese que visa identificar elementos de “inclusão” e “exclusão” deste sistema para tratar 
da “tecnologia social”. 

Em meio à interdisciplinaridade do assunto, multidisciplinarmente, optou-se, portanto, 
a partir da Ciência Econômica, pela observação cotidiana, já de um fato revelado do 
comportamento econômico, independentemente da formação, opcional ou não, discutida pela 
subjetividade da história do capitalismo. Na mesma linha de Braudel (1987, p. 13-14), 

Por minha parte, fiquei nos critérios concretos. Parti do cotidiano, [...].  
[...] [...] isso que tentei captar sob o nome cômodo – mais inexato, como todas as 
palavras de significação excessivamente ampla – de vida material. [...]. 
[...] Essa vida material, tal como a compreendo, é o que a humanidade, no transcuro 
de sua história anterior, incorporou profundamente à sua própria vida, como nas 
próprias entranhas dos homens, para quem tais experiências ou intoxicações de 
outrora se converteram em necessidades do cotidiano, em banalidades.  

Para Hunt (2005, p. 2), Sistema Econômico “[...] é o modo de produção no qual se 
baseia” tal modo de produção e define-se “pelas forças produtivas e pelas relações sociais de 
produção”. Para o autor, o sistema econômico é composto por forças produtivas que constituem 
a tecnologia produtiva de uma sociedade. “Essa tecnologia consiste no estado atual do 
conhecimento técnico ou produtivo, nas especializações, técnicas organizacionais etc., bem 
como nas ferramentas, implementos, máquinas e prédios usados na produção”. No conjunto de 
forças produtivas há custos “à manutenção da existência do sistema”. Matérias-primas são 
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continuamente extraídas da natureza; o capital físico deprecia e deve ser substituído; o ser 
humano se esforça para disponibilizar matéria-prima e para transformá-la em bens ou serviços; 
deve haver uma quantidade mínima de alimentos, roupas, moradia e outros bens inerentes à 
vida em sociedade. Modos de produção que não satisfazem continuamente essas necessidades 
desaparecem. 

Sob a opção de concentrar técnicas e conhecimentos, Hunt (2005) escreve que o 
desenvolvimento das forças produtivas resulta em uma capacidade maior de produção de 
excedentes sociais. Nesse sentido, a sociedade divide-se em dois grupos: o primeiro composto 
pela maioria das pessoas que trabalham exaustivamente para sustentar e perpetuar o modo de 
produção e o excedente social; o segundo é composto por uma minoria que se apropria e 
controla este excedente. As relações sociais, do modo de produção, são definidas em torno 
destas duas classes.  

Ainda não há consenso sobre as características essenciais do capitalismo, mas quando 
abordado de modo ideológico conduz ao julgamento de condições extremas de concentração de 
técnicas e de conhecimentos. Para Hunt (2005, p. 2) é  

o modo particular de produção [...] caracterizado por quatro conjuntos de arranjos 
institucionais e comportamentais: produção de mercadorias, orientada para o 
mercado; propriedade privada dos meios de produção; um grande segmento da 
população que não pode existir, a não ser que venda sua força de trabalho no mercado; 
e comportamento individualista, aquisitivo, maximizador, da maioria dos indivíduos 
dentro do sistema econômico. 

A compreensão de momentos, de comportamentos harmônicos e desarmônicos, bem 
como de equilíbrios e desequilíbrios está na percepção de que o valor dos produtos do trabalho 
humano é baseado no valor de uso e no valor de troca. Para Hunt (2005), o primeiro está 
relacionado à utilidade do bem em satisfazer as necessidades das pessoas e o segundo porque 
pode ser trocado por moeda. A moeda por sua vez é desejada porque possibilita outras trocas, 
visando o atendimento de necessidades. “Existe produção de mercadorias quando os produtos 
são fabricados pelos produtores sem qualquer interesse pessoal imediato em seu valor de uso, 
mas, sim, em seu valor de troca.” (HUNT, 2005, p. 3). Assim, a produção de mercadorias atende 
indiretamente as necessidades, porque pode ser trocada por moeda e esta moeda pode ser 
trocada por outras mercadorias. O produto do trabalho humano é, portanto, mercadoria (HUNT, 
2005, p. 3). No entanto, isto independe do sistema econômico e da posição social que o 
indivíduo ocupe, “minorias” ou “maiorias”. O trabalho humano é orientado para a 
sobrevivência e a qualidade, produtividade e otimização caracterizam o equilíbrio das relações 
de trabalho, por meio do compartilhamento de técnicas e de conhecimentos.  
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A atividade produtiva de uma pessoa, em meio à produção de mercadorias, não tem 
relação direta com seu consumo. Tanto o consumo da força produtiva destinado à produção de 
mercadorias quanto o consumo da própria mercadoria são mediados pela troca que, por sua vez, 
ocorre no mercado. As pessoas que produzem não têm ligação com as pessoas que consomem 
e isto é mediado pelo mercado (HUNT, 2005, p. 3).  

A produção de mercadorias é determinada pela alta especialização produtiva daqueles 
que as produzem e tal produção está em função do mercado, ou seja, do consumo por pessoas, 
sem relação pessoal direta entre produtor e consumidor. Por outro lado, quem possui moeda 
para troca, visando a satisfação de necessidades, depende da oferta de mercadorias, por parte 
de pessoas com as quais não possui relação pessoal direta.  “Cada indivíduo depende das forças 
impessoais do mercado, de compra e venda, ou demanda e oferta, para satisfação de suas 
necessidades” (HUNT, 2005, p. 3). 

Sobre a propriedade privada dos meios de produção, atribui-se a certas pessoas o 
direito de determinar como os fatores de produção, destinados à produção, serão usados. 
Quando há concentração de técnicas e de conhecimentos, este direito resulta na visão de 
“exclusão” daqueles que não podem determinar os usos dos fatores, por não serem proprietários 
dos mesmos. No entanto, também é possível que produtores não sejam proprietários dos meios 
de produção. A propriedade é atributo do capitalista e “Essa propriedade foi o que permitiu ao 
capitalista apropriar-se do excedente social.” (HUNT, 2005, p. 4).  

Tanto os “proprietários” quanto “aqueles que não são proprietários” buscam a 
competitividade porque precisam do trabalho para sobreviver e quem determina sua aceitação 
é a sociedade, por meio dos mercados. Falências e desemprego são formas de a sociedade dizer 
que este trabalho, comportamento ou produto não é pertinente ao meio social. 

Em meio à concentração de técnicas e de conhecimentos sobre o funcionamento dos 
sistemas econômicos e sobre a financeirização, origina-se a existência de uma numerosa classe 
trabalhadora, que não controla os meios de execução de sua atividade produtiva. O trabalhador 
controla apenas a sua própria força de trabalho. Optar pelo comportamento nas relações de 
trabalho é a autonomia que cada indivíduo tem para sobreviver em sociedade.  

Entretanto, na organização da produção baseada em “salário mínimo”, para atender 
suas necessidades o trabalhador oferta sua força de trabalho ao capitalista, em troca recebe 
moeda e, desta forma, pode consumir uma parte das mercadorias que ajudou a produzir, porque 
o restante delas é o excedente social, apropriado pelo proprietário.  

Para o funcionamento adequado deste modo de produção é necessário verificar que a 
“característica definidora do capitalismo é a de que a maioria das pessoas é motivada por um 
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comportamento individualista, aquisitivo e maximizador”. Assim, assegura-se a oferta de 
trabalho ao distanciar o valor da mercadoria produzida do valor das mercadorias consumidas 
pelo trabalhador. Isto desencadeou o seguinte processo no decorrer do capitalismo: inicialmente 
os salários eram tão baixos que para garantir a segurança material e evitar o desemprego era 
necessário trabalhar intensamente durante mais horas; mais adiante, a produtividade dos 
trabalhadores foi crescendo e originaram-se as organizações coletivas, sindicatos e associações, 
por melhores salários, a partir do final do século XIX e início do XX (HUNT, 2005, p. 5).  

Hoje, o alto volume de impostos cobrados em alguns países chega a inibir tanto a 
produção quanto a produtividade do trabalho. A maximização da produtividade do trabalho 
ocorre em um momento de qualidade e equilíbrio, que é diferente de um momento de saturação 
da força produtiva. Pressões sobre o sistema ocorrem da priorização do consumo imediato ao 
invés da poupança. A ausência de compartilhamento de técnicas e de conhecimentos, de acordo 
com Hunt (2005), é a criação de um novo domínio, a partir do “novo ethos social”, também 
chamado de consumismo, que se caracteriza “pela crença de que mais renda, por si só, sempre 
significa mais felicidade”. 

Os mores sociais do capitalismo têm levado as pessoas a acreditar que praticamente 
toda necessidade ou infelicidade subjetiva pode ser eliminada comprando-se mais 
mercadorias. O mundo competitivo e economicamente inseguro no qual se movem os 
trabalhadores cria sentimentos subjetivos de ansiedade, solidão e alienação. A maioria 
dos trabalhadores vê como causa desses sentimentos sua própria incapacidade de 
comprar mercadorias suficientes para fazê-los felizes (HUNT, 2005, p. 5). 

Nesse sentido, mesmo que conquistem maiores salários, estes ainda são insuficientes, 
e a ansiedade, bem como a insatisfação, continua. Aí os trabalhadores concluem que os salários 
são insuficientes, culminando em um círculo vicioso, em que quanto mais se tem, mais 
necessidade se sente e que quanto mais se trabalha, mais se deve trabalhar, em maior 
velocidade, incessantemente e arduamente (HUNT, 2005). 

Os capitalistas também lutam entre eles, competitivamente, por fatias maiores do 
excedente social. O poder do capitalista depende do volume de capital que ele controla. Perder 
o domínio pelo capital é sinônimo de perda do poder econômico e de extinção. Entretanto, ao 
lutarem contra a extinção, envidarão esforços para obter mais lucro e, consequentemente, mais 
capital. Isto também é uma forma de consumismo, que garante o funcionamento do capitalismo. 
“No processo de produção, os capitalistas se apropriam do excedente produzido, a mais-valia, 
sob a forma de mercadorias. Para que essa mais-valia seja convertida em lucro monetário, essas 
mercadorias devem ser vendidas no mercado” (HUNT, 2005, p. 5). Contudo, mesmo que os 
trabalhadores gastem todo seu salário em mercadorias e os capitalistas comprem muitas 
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mercadorias como investimentos, estas fontes de demanda “jamais foram suficientes para gerar 
o gasto necessário para os capitalistas, como classe, venderem todas as suas mercadorias”. Para 
suprir essa defasagem, deve haver uma demanda originada pelos gastos crescentes de consumo 
dos próprios capitalistas (HUNT, 2005, p. 5).  

Quando esta procura monetária dos capitalistas para consumir toda a produção não 
acontece, o capitalismo sofre depressões, gerando desemprego, redução dos lucros e, 
consequentemente, uma crise econômica generalizada. Estas crises são objeto de estudo por 
pensadores econômicos que tentam compreender sua natureza, causas e remédios para eliminá-
las ou minimizar os efeitos.  

A Figura 2, a seguir, representa o sistema econômico vigente na maioria dos países, 
ainda chamado de sistema capitalista, e a “exclusão” daqueles que não possuem a propriedade 
dos meios de produção e que tampouco tiveram sua força de trabalho absorvida pelo sistema. 
Há, portanto, um grupo, denominado população à margem, composto de indivíduos que não 
são proprietários dos meios de produção e não tiveram sua força de trabalho absorvida, diante 
da seleção pela especialização. A “exclusão” do mercado, seja pela propriedade dos fatores de 
produção ou pela oferta da força de trabalho, configura a chamada “exclusão social”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 02 – SISTEMA CAPITALISTA: “EXCLUSÃO” E “INCLUSÃO” SOCIAL 
Fonte: Elaboração própria (2015).  
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Esta “exclusão” se dá em relação ao modo de produção, portanto a “inclusão” também 
se dá pela reinserção ou inserção no modo de produção, seja pela propriedade dos meios de 
produção ou pela oferta de trabalho. Vale ressaltar que a percepção sobre a “exclusão” e a 
“inclusão” se acentua com a exigência de formalização das empresas e dos trabalhadores, 
principalmente quando há improdutividade ou concentração de técnicas e de conhecimentos no 
setor público, nos sindicatos e nas associações. Mas, de modo simplificado, na Figura 02, a 
reorganização das partes “excluídas” está em relação à propriedade dos meios de produção ou 
à oferta da força de trabalho.  

Conforme mencionado anteriormente, as organizações coletivas, sindicatos e 
associações seriam algumas das formas alternativas de “inclusão”, porque tratam da busca por 
melhores salários, atuando do lado da oferta da força de trabalho. Mas também há possibilidades 
de “inclusão” no sistema por meio da propriedade dos meios de produção. Outras formas 
estimulantes e alternativas de “inclusão” seriam: a economia solidária, a cooperação, a 
responsabilidade social, a estrutura social do Estado, a legislação do trabalho e tributária, 
políticas públicas, entre outras. 

O estudo de sistemas econômicos contextualiza a organização econômica da sociedade 
em busca da sustentabilidade. Tal sistema baliza a forma de organização econômica, social e 
política das diversas localidades, regiões e nações. Trata-se de uma retroalimentação entre a 
organização particular e a ordem mundial, em um processo de ajustes, adequações e correções, 
que caracteriza a construção do novo equilíbrio social. O sistema econômico é um dos 
condicionantes da realidade local, assim como as reorganizações da realidade local 
condicionam o sistema econômico. 

O sistema do capital mundial se constitui no pano de fundo do processo econômico, 
social e político que se desenvolve em nosso país. O sistema do capital mundial não 
determina todos os acontecimentos de nossa realidade, mas seguramente ele é um 
elemento condicionante do conjunto dos acontecimentos que definem o nosso 
processo histórico. Neste sentido, é fundamental ter uma ideia global de suas 
características e das formas concretas através das quais a realidade está relacionada a 
este sistema (SOUZA, 1984, p. 19). 

Os sistemas econômicos podem variar em distintos estágios ou organizações, 
específicos a cada nação, região ou localidade, dentro de uma lógica organizacional de um 
mesmo sistema: o chamado capitalismo. Desta suposição resulta a importância sobre o 
entendimento da realidade local. Conforme abordado anteriormente, as forças produtivas 
constituem a tecnologia produtiva de uma sociedade e isto remete à ideia de sistemas 
tecnológicos. Tais sistemas tecnológicos são um conjunto de tecnologias concebidas em torno 
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de um determinado fim e a reorganização das partes à margem do sistema para a “inclusão” 
pode ocorrer a partir de tecnologias alternativas, socialmente construídas. Para compreender a 
constituição de tecnologias há de se descrever os momentos do ambiente e da mudança social.  

2.2.1.1 “INCLUSÃO E EXCLUSÃO SOCIAL” 

Sachs (1986, p. 114-123) utiliza um apanhado de termos que  
se cruzam em parte, sem serem sinônimos, dirigindo-se a este ou aquele aspecto 
particular da “problemática geral” da relação entre crise, progresso técnico e da 
economia oculta. São eles: “economia oculta, informal, segunda, segundo circuito; 
economia do setor doméstico; mercados paralelos, mercados negros; trabalho 
marginal; “fora do mercado”, terceiro setor [...]. 

O autor entende que economia comunitária, atividades benévolas, vida associativa etc. 
são alternativas de fora do mercado, mas que podem, na economia de mercado de bens e 
serviços, privada e pública, apresentar a participação do setor cooperativo, dependendo de suas 
vendas no mercado (SACHS, 1986). Para isto, Sachs (1986, p. 115) apresenta um esquema em 
quatro quadrantes que se configuram nas seguintes situações: fora do mercado de trabalho ou 
fora do mercado de bens e serviços; ou mercado de trabalho ou de bens e serviços; trabalho fora 
do mercado e trabalho no mercado; e bens e serviços fora do mercado ou bens e serviços no 
mercado. Em seu esquema da estrutura do cotidiano, o autor relaciona as seguintes variáveis: 
tempo de trabalho e tempo de atividade não econômica; mercado de trabalho formal e informal; 
renda monetária, consumo de bens e serviços mercantis, “autoproduzidos no setor doméstico”, 
“autoproduzidos coletivamente” no “setor da economia social”; e prestação de serviços 
fornecida pelo “estado-protetor”. 

Santos (2007, p. 184, 190) afirma que existe, “sem dúvida, uma dicotomia entre cidade 
e campo, consequência da seletividade das variáveis estruturais do espaço, que favorecem a 
cidade”. Santos (2007), ao discutir “como as formas geográficas difundem o capital e mudam 
as estruturas sociais”, abre sua abordagem da “ação sobre o mundo rural” citando Schumpeter 
(1950, p. 12), que “vale-se do exemplo da máquina a vapor cujos ‘surgimento e funcionamento’ 
[...] criam novas funções e localizações sociais, novos grupos de tal modo que tendem a superar 
seu próprio quadro de referência”.  

Neste caso, entretanto, não é o objeto em si que tem a capacidade de provocar 
mudanças. A máquina a vapor nada mais é do que um instrumento da evolução social, 
uma forma criada por um novo momento histórico da formação socioeconômica e 
apenas um resultado deste momento. Estrutura, processo, forma e função são 
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categorias da mesma sociedade global. Na atualidade, contudo, formas transferidas de 
uma formação socioeconômica para outra podem comportar a força e modificar esta 
última (SANTOS, 2007, p. 189).  

O autor aborda formas correntes de ação em áreas rurais e mostra que o mesmo vale 
para zonas urbanas (SANTOS, 2007). Também trata da intenção dos programas oficiais de 
encorajarem a comercialização e a administração moderna, importadas dos centros de produção 
mais desenvolvidos, que garantem empréstimos a pequenos proprietários de terra para compras 
de sementes, fertilizantes, equipamentos, etc (SANTOS, 2007). Aponta que desta forma, a ideia 
inicial de “ajudar” a solucionar problemas de abastecimento de alimentos e de pobreza rural 
acaba por aumentar a composição técnica e orgânica do capital na agricultura (SANTOS, 2007). 
E, “qualquer alteração técnica na agricultura é seguida por uma modificação na propriedade da 
terra que é, ela própria, uma forma jurídica mas também espacial”. Especificamente, o autor 
critica a importação dos modelos de planejamento dos países centrais como a importação das 
formas de dominação do capital, que acabam por inibir vias alternativas ao desenvolvimento 
local, de acordo com seus próprios padrões (SANTOS, 2007). 

De tanto repetir que a redução do desemprego só pode ocorrer com crescimento, muita 
gente acaba esquecendo que ela também depende – e muito – de fatores nada 
conjunturais (ou “cíclicos”), que interferem mesmo em períodos de forte aceleração 
econômica. As manifestações desses ingredientes estruturais do desemprego, que 
resultam das dificuldades que os sistemas econômicos encontram em se adaptar a 
novas tecnologias, a novas formas de comércio internacional, ou à intensificação da 
concorrência em geral, são principalmente espaciais. No entanto, formuladores e 
gestores das políticas governamentais brasileiras têm sido induzidos a negligenciar os 
aspectos territoriais do mercado de trabalho porque só aprenderam a examinar suas 
grosseiras manifestações setoriais (VEIGA, 2000, p. 95-96). 

Nesse sentido, o autor comenta que o viés setorial, das relações de produção, trabalho 
e emprego, impede que os planejadores enxerguem duas dimensões do processo de 
desenvolvimento: “a transformação das famílias agrícolas em famílias rurais plurissetoriais e o 
impacto desse fenômeno sobre a dinâmica econômica local e sub-regional” (VEIGA, 2000, p. 
95-96). 

Em sua formulação teórica sobre alternativas para sair da crise, Sachs (1986, p. 120) 
cita o modelo de crescimento de Kalecki (1981), que inclui um “coeficiente de melhoria da 
utilização do aparelho de produção existente, uma maneira de, através de gestão mais eficaz, se 
produzir recursos sem investir”, concomitantemente à presença da taxa de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB), aos investimentos do PIB, ao coeficiente capital/produto e ao 
coeficiente de amortização física do aparelho de produção. 
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Kon (1999, p. 172) explicita a magnitude dos problemas sobre a organização da 
produção, quando relacionados ao ambiente em que ocorrem: “Ao introduzir-se o enfoque 
espacial na análise da economia industrial, [...], são introduzidas concomitantemente novas 
variáveis ao problema” a “partir da verificação dos impactos espacialmente diferenciados do 
comportamento econômico das atividades produtivas, bem como das políticas públicas de 
incentivo ou estabilizadoras”. A autora faz referência aos estudos sobre a geografia econômica, 
a economia regional e espacial, apresentando o aspecto multidisciplinar e a intensificação destes 
estudos a partir da década de 1950.  

A noção de região é deduzida como se constituindo de espaços econômicos contíguos, 
em que se definem relações técnicas e de comportamento humano, porém que são 
geograficamente localizadas em espaços adjacentes. Cada região manifesta uma 
representação física de sua espacialidade específica, ou seja, propriedades próprias 
resultantes da inter-relação entre os determinantes históricos, que se manifestam 
através de uma base de recursos (materiais, humanos e de capital) e de uma base social 
subjacente (sistema de valores, político e econômico). As implicações destes 
condicionantes sobre o desenvolvimento das atividades produtivas em diferentes 
regiões assumem papel primordial na determinação das situações de avanço ou atraso 
regional, [...](KON, 1999, p. 173). 

Britto (2002, p. 345) trata da “capacidade de enfrentar, de forma coordenada, a 
instabilidade ambiental”, considerando como inerentes ao ambiente variáveis internas e 
externas, alianças estratégicas, formas de cooperação produtiva e tecnológica, programas de 
cooperação para inovação, processos de subcontratação e terceirização, sistemas flexíveis de 
produção, distritos industriais, aglomeração espacial de empresas, sistemas nacionais e 
regionais de inovação.   

A ausência do compartilhamento de técnicas e de conhecimentos nas relações de 
produção provoca situações extremas na dicotomia entre o rural e o urbano, nas lutas de classes, 
como a marginalização de classes, a marginalização governamental, a marginalização de 
investidores, a marginalização de produtores e de trabalhadores, a concentração da produção e 
do capital, entre outras formas de “exclusão”. A chamada “exclusão” pode ser compreendida 
como situações ou momentos extremos em relações sociais que desequilibram os sistemas 
econômicos, provocando crises.  

2.2.2 O MOVIMENTO DE “INCLUSÃO E EXCLUSÃO SOCIAL” 

A Figura 02 – Sistema Capitalista: “exclusão” e “inclusão” social direcionou as 
reflexões sobre o comportamento da “tecnologia social” ao longo do tempo. A propriedade dos 
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fatores de produção, inclusive o trabalho, está diretamente relacionada à transformação de bens 
e serviços, constituindo as relações sociais do trabalho. Mas há outras variáveis e relações 
periféricas às relações de trabalho. São comportamentos e relações sociais que podem ser 
captadas a partir da observação da formação histórica de organização da produção, como a 
estruturação de cadeias produtivas e de atividades econômicas. Esta forma de observação dos 
estudos de CTS revelam compreensões sobre a sustentabilidade e o desenvolvimento local. 

Além disto, de acordo com o entendimento de que o desenvolvimento local ocorre a 
partir das pessoas, pelas pessoas e para as pessoas, também é relevante a compreensão do 
comportamento dos agentes envolvidos no processo de constituição das “tecnologias sociais”. 
A observação de um processo é histórica e alinha-se aos estudos de CTS no campo da história 
da técnica e da tecnologia.  

Atendendo aos pressupostos de que a “tecnologia social” seria aquela relativa à 
“inclusão social” que propicia o desenvolvimento local, elegeu-se uma forma histórica de 
observação. O caso da atividade econômica da caça às baleias na costa brasileira serviu como 
base de compreensão do comportamento da “tecnologia social” ao longo do tempo. Além de 
outros levantamentos bibliográficos, o texto-base foi “Caçadores de Baleias: armações, 
arpoadores, atravessadores e outros sujeitos envolvidos nos negócios do cetáceo no Brasil”, de 
Wellington Castellucci Junior. Esta leitura foi relevante para: a constatação dos movimentos da 
“tecnologia social” no decorrer do tempo; a observação dos atores em relação à “tecnologia 
social”; a compreensão dos processos de “exclusão social” pelas dimensões da sustentabilidade; 
outros elementos. Também mostrou que a “tecnologia social” existe há anos. O que evoluiu foi 
a observação científica de acordo com a mudança da sociedade.  

No caso da caça das baleias no Brasil, inicialmente tratava-se de uma atividade de 
subsistência, que pela incidência de tributos ao acúmulo da Coroa e pela ação de escala do 
capital passou a atender às massas. Esta característica excessiva de exploração degradou-se, 
tornou-se inviável ao atendimento em escala e registrou resistência, mesmo que tímida, de 
comunidades locais. Com o tempo, voltou a ser de subsistência e hoje a atividade de caça às 
baleias é turística e relevante às vilas de pescadores. Contudo, extrai-se à compreensão da 
“tecnologia social” o entendimento de que há atividades peculiares a localidades específicas 
que quando estendidas para as massas podem entrar em colapso ou desequilíbrio. São 
comportamentos das partes que em pequena escala equilibram, mas quando estendidos para o 
todo desequilibram o sistema.  

Desta observação resultaram algumas constatações relevantes, como a alternância do 
interesse dos agentes ao atendimento dos interesses individuais e coletivos, que ora atendem ao 



82 

 

mercado ora atendem à “inclusão social” e ao desenvolvimento local. Em termos de 
classificação, as “tecnologias sociais” podem ocorrer em determinados períodos de tempo e 
deixar de ser “inclusivas” ou de propiciar o desenvolvimento local em outros períodos. Trata-
se de um comportamento de tecnologias de um modo geral, que não é exclusivo das 
“tecnologias sociais”. Ao longo da história, as tecnologias condicionam ou tornam vulnerável 
a condição de desenvolvimento local, oscilando aquilo que se denomina movimentos de 
“inclusão e exclusão social”. Historicamente há evidências de tecnologias que ora apresentam-
se como “tecnologia social” ora se distanciam desta característica, dependendo do interesse do 
comportamento dos indivíduos. Pode ocorrer a priorização da concentração de técnicas e 
conhecimentos, em construções individualistas, ou do compartilhamento de técnicas e de 
conhecimentos, construções conjuntas de alternativas. 

O entendimento sobre a “tecnologia convencional” está, historicamente, atrelado a 
uma atividade econômica, modificando e sendo moldada por características que são 
estabelecidas de acordo com a organização produtiva e as relações de trabalho. Temporalmente, 
há uma alternância entre o atendimento das necessidades de sobrevivência de grupos 
específicos ou das massas e os interesses de mercado. Ora uma tecnologia pode apresentar-se 
como “social” ora como “convencional” e isto firma as relações tecnológicas com os meios em 
que ocorrem.  

Já o local de produção determina a proximidade aos fatores de produção ou aos 
mercados atendidos, o que também varia de acordo com o setor da atividade econômica, dada 
cada característica de formação da cadeia produtiva. Nesse sentido, importa também a 
observação sobre a estrutura das cadeias produtivas, suas derivações e cada uma das relações 
dos elos das cadeias com o meio. Ora há o interesse em estimular a produção descentralizada, 
ora visa-se ao atendimento das massas e dos diversos mercados consumidores.  

O mercado consumidor busca satisfazer necessidades próprias que podem estar 
atreladas a necessidades de sobrevivência como subsistência, alimentação, moradia, 
deslocamento, comunicação, ou necessidades como lazer e entretenimento. Seja qual for a 
necessidade atendida, a variação firma-se na observação do atendimento individual ou coletivo, 
o que também se revelou na observação histórica da atividade relacionada às baleias. 
Historicamente as tecnologias também oscilam no atendimento ao mercado interno ou externo, 
variando os fluxos de exportações e importações. Neste ponto, a “tecnologia convencional” e 
sua relação com o meio tornam-se críticas para a defesa dos interesses coletivos locais, porque 
podem colocar o local em situações de vulnerabilidade. A comercialização é o centro desta 
discussão sobre o atendimento de localidades ou mercados externos.  
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A acumulação do capital apresenta-se historicamente como objetivo das “tecnologias 
convencionais” e pode revelar-se pela detenção da técnica, do conhecimento, da propriedade 
intelectual, da gestão do capital, entre outros. Neste processo apresenta-se o papel do investidor, 
do proprietário e da mão de obra. Trata-se da observação sobre as condições de trabalho, escala 
de produção e da concentração da produção. As atividades econômicas e o uso de tecnologias 
iniciam-se e se encerram, dependendo do interesse dos proprietários do capital.  

Historicamente, observam-se a produção e o consumo atendendo aos interesses 
individuais ou coletivos, de sobrevivência ou supérfluos. Isto depende das orientações culturais 
e espaciais, oriundas da organização do sistema econômico e das diretrizes da política 
econômica. A regulamentação dos mercados, as parcerias público-privadas, os regimes de 
concessão do serviço público são os meios pelos quais estas variações sobre o atendimento do 
indivíduo ou dos mercados são influenciadas pelo poder público. 

As variações dos termos “tecnologia social” e “tecnologia convencional” podem ser 
entendidas como a opção de compartilhar ou de concentrar técnicas e conhecimentos nas 
diversas relações sociais estabelecidas pelos indivíduos. 

O movimento ou processo de “inclusão ou exclusão social” (Figura 02) remete aos 
questionamentos sobre quem é “incluído” e onde está ou deve ser “incluído”; ou quem foi 
“excluído”, de onde ou de que foi “excluído” e por que foi “excluído”. Ainda sobre a observação 
histórica da caça das baleias, caso os termos “inclusão e exclusão” social fossem válidos na 
prática, seria possível segregar inúmeras vertentes deste processo como exclusão pelo(a): 
dimensão econômica ou do sistema econômico; domínio da técnica; domínio do conhecimento; 
domínio do capital; domínio da tecnologia; concepção de inovação; dimensão social; dimensão 
cultural; dimensão espacial; dimensão ambiental; política; governo; percepção científica; igreja 
ou religião; entre outras formas de concentrações de técnicas e de conhecimentos. Da mesma 
forma, ao compartilhar técnicas e conhecimentos, seria possível a inclusão pelo(a): dimensão 
econômica ou do sistema econômico; domínio da técnica; domínio do capital; domínio da 
tecnologia; concepção de inovação; dimensão social; dimensão cultural; dimensão espacial; 
dimensão ambiental; política; governo; percepção científica; igreja ou religião; entre outras 
formas de desconcentração tecnológica.  

No decorrer do tempo, o comportamento dos diversos agentes inerentes à concepção 
das tecnologias mostrou que eles ora beneficiam ora tornam mais vulneráveis as condições do 
desenvolvimento local, que até um determinado momento podem ser observadas sob as formas 
segregadas de dimensões: econômica; social; espacial; cultural; e ambiental. Contudo, o 
aprofundamento dos questionamentos sobre as formas de “inclusão e exclusão social” impede 
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a segregação dos motivos dos comportamentos. A linha entre uma dimensão e outra é tênue e 
não se sabe onde um motivo de comportamento termina e outro começa. Não é possível 
classificar “tecnologia social” em dimensões. Da mesma forma, não é possível segregar o 
comportamento humano em dimensões porque o indivíduo é um ser dinâmico e todas as suas 
interações são sociais. O que se faz ao segregar é um esforço relevante, pertinente, porém 
insuficiente, para tentar explicar a peculiaridade das partes, que revelam o comportamento de 
um todo. Contudo, é possível identificar e registrar as oscilações dos comportamentos sociais, 
mas classificá-los em dimensões enrijece e limita a compreensão das escolhas dinâmicas e 
alternativas das partes do tecido social. 

Também se observou a dependência da produção para sobrevivência, a diversificação 
da atividade para sobrevivência e o compartilhamento de técnicas e de conhecimentos para 
ganhos coletivos. A reflexão sobre os beneficiários, investidores, produtores, trabalhadores e 
governos mostra que os interesses e os comportamentos dos agentes alternam-se na história e 
consequentemente na característica da “tecnologia social”, que ora compartilha técnicas e 
conhecimentos, ora camufla-se na priorização do atendimento aos interesses individuais. A 
experiência de vida de cada indivíduo ou localidade é peculiar e a partir da interação entre 
técnicas e conhecimentos há a opção de condutas de comportamentos que guiam os interesses 
das populações e, consequentemente, guiam as movimentações sociais e as alternativas para a 
sustentabilidade de cada um.  

Historicamente, constatou-se de modo segregado a existência dos seguintes papéis 
desempenhados no processo de concepção das “tecnologias sociais”: agente detentor da técnica; 
agente detentor do conhecimento; agente detentor da tecnologia; agente detentor do artefato 
tecnológico; agente detentor da gestão do capital; agente regulador; agente utilitário; agente 
beneficiado; agente beneficiário. O conjunto é um sistema tecnológico composto por atos, 
atores e artefatos que oscilam em meio ao comportamento de compartilhar ou concentrar 
técnicas e conhecimentos no processo interativo das relações sociais. Em relação à escolha de 
comportamentos dos agentes, as tecnologias têm duas faces. Quando o compartilhamento se 
sobressai à concentração, ocorre a construção do equilíbrio social. De modo contrário ocorrem 
os desequilíbrios sociais. Coexistem atividades de produção em escala e atividades de 
subsistência, que, de modo interativo, constituem um movimento coletivo, em que o trabalho 
de cada agente é relevante para a sobrevivência da rede social ou do sistema tecnológico. Os 
resultados das escolhas dos comportamentos dos agentes se revelam em momentos de equilíbrio 
e de desequilíbrio social. 
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Quando a divisão do trabalho é excessiva sem o compartilhamento de técnicas e de 
conhecimentos há desequilíbrios ou “exclusão social”. São momentos de aprendizados que 
requerem reflexão. Situações de extrema sobrevivência podem desencadear a concentração 
tecnológica ou despertar a necessidade do compartilhamento e a priorização da essencialidade 
da vida. Compartilhar tecnologia é construir alternativas em conjunto. A sociedade aprende e 
pode escolher mudar, diante de movimentos que oscilam entre colaboração e restrição. Depende 
da condição e da opção do comportamento de cada um. A percepção sobre a alternativa coletiva 
pode ser uma das formas de apoio da “inclusão social”. Mas a consistência dos ganhos coletivos 
depende do fortalecimento de cada pessoa, em meio ao compartilhamento de técnicas, 
conhecimentos e experiências. Tanto o fortalecimento de um indivíduo em si, quanto o de uma 
rede social são curvas de aprendizagem. Há comportamentos que em determinados momentos 
podem se revelar como desequilíbrios e, em outros, podem revelar o equilíbrio. Da mesma 
forma, comportamentos excessivos podem se revelar como desequilíbrios e, ponderados, 
podem revelar o equilíbrio. O desafio está em alinhar o momento, no tempo e no espaço, com 
a escolha de comportamento. 

Assim, o movimento de “exclusão ou inclusão social” pode ser compreendido como o 
comportamento de partes do tecido social. Elas são peculiares e características e, além da 
percepção histórica, remetem aos estudos migratórios, antropológicos e culturais. De acordo 
com Cevasco (2003), a partir dos anos 1950, os estudos culturais passaram por uma adaptação 
ao contexto social e histórico e se relacionam com os estudos literários e linguísticos, entre 
outros. Depois de pensarem a cultura como inerente à estrutura social, de uma visão hierárquica 
oriunda dos estudos de classe social, raça, etnia e parentesco, bem como a cultura hegemônica, 
de minoria, de massa, artística e a de tradição (religião, folclore), passaram a incluir nas 
investigações a cultura popular, os fenômenos da vida cotidiana e do hibridismo com a alta 
cultura, estabelecendo uma cultura comum, um modo de vida. São estudos relacionados às 
discussões acerca da sustentabilidade e ao campo de CTS. 

A compreensão sobre um modo de vida, um meio de vida, caracteriza um meio social 
de organização da vida. Passa pelo cuidado e pela cultura de todos, sob as ideias de cooperação 
e colaboração. A natureza humana tem como produto o modo de vida social, de uma cultura e 
dinâmica no tempo e no espaço. A cultura é uma forma de revelação do comportamento humano 
e, de acordo com Cevasco (2003, p. 25), está relacionada aos valores de grupos e de 
comunidades específicas e “representa os termos em que a política se articula”.  

Os esforços para compreender a função de agrupamentos sociais transcorrem pelas 
discussões antropológicas sobre a biologia social e as estruturas sociais formadas. Lévi-Strauss 
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(1970) propõe que a compreensão da cultura não se pode dar de forma estática e que há 
inúmeras variáveis ainda desconhecidas sobre o modo de vida nas sociedades, mas enfatiza que 
há elementos estruturais, de raça, etnia e relações de parentesco que devem ser considerados 
nesta compreensão. Já Darcy Ribeiro (2000) contribui para a compreensão da cultura diante das 
mudanças sociais no processo civilizatório discorrendo historicamente sobre as transições dos 
elementos culturais. Trata do esforço de reconstruir as relações dos povos modernos com os 
processos civilizatórios que permearam as tradições culturais e que configuram suas presentes 
culturas. Em outra abordagem, Manuel Castells (2003) estuda a identidade e o significado e o 
processo de significação na sociedade em rede, incluindo as percepções dos aspectos culturais, 
mencionados pelos demais autores, nesta forma de compreensão de organização da sociedade. 

A linguagem é uma das formas da revelação cultural e, consequentemente, da 
tecnologia, pois se trata de uma prática social, oriunda da interação entre técnicas e 
conhecimentos, cujos significados e a criatividade dependem do próprio grupo social para sua 
inteligibilidade. A opção de comportamento para a construção conjunta de alternativas pró-
sustentabilidade é permeada pela linguagem e pelos valores que organizam a vida comum. 
Ainda com base em Cevasco (2003), a materialização da “tecnologia social” permite pensar a 
cultura como força produtiva e econômica para a “inclusão social” em um sistema econômico. 
Há um modo de vida das pessoas para fazer uso de recursos escassos para atender suas 
necessidades ilimitadas. Os indivíduos, as redes e as partes do tecido social aprendem ao longo 
do tempo, entre as oscilações de “inclusão e exclusão social”. Isto pode ser revelado pela 
materialização da cultura, em uma curva de aprendizagem, inerente ao processo de 
desenvolvimento sustentável.  

Com base nas discussões de Raymond Williams (1992, p. 179) sobre “reprodução 
cultural”, “a metáfora da ‘reprodução’, se forçada em demasia, pode dissimular esses processos 
essenciais de autonomia relativa e de mudança, mesmo enquanto insista de maneira conveniente 
em um caráter geral e intrínseco”. O autor trata as materializações culturais e artísticas como 
obras e formas reprodutíveis, revelações, tais quais: a “réplica”, a “produção e reprodução 
formais”, as “inovações” e as “transições”. Também aborda o assunto relacionando-o a 
“produção e reprodução”, a “processos sociais de inovação”, a “mudança social e cultural”. 
Desta compreensão percebe-se que, ao longo do tempo, o movimento de “inclusão e exclusão 
social”, oriundo de pessoas, que são agentes tecnológicos reveladores de técnicas e de 
conhecimentos, por meio de comportamentos, materializados em artefatos, constitui-se em 
ciclos de renovação. De acordo com o conceito e a etimologia, a palavra “cultura” está 
relacionada ao cultivo (HOUAISS; VILLAR, 2001).  
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Cultivar é um movimento cíclico de renovação, dinâmico e relativo à tecnologia. Ao 
longo do tempo, o movimento de “inclusão e exclusão social” pode ser compreendido como 
uma reprodução, um ciclo de renovação e cultivo por indivíduos ou por partes do tecido social, 
de acordo com a identidade. Um movimento relativo ao processo de materialização tecnológica, 
como revelação das escolhas de comportamentos interativos, diante da ciência sobre as técnicas 
e os conhecimentos de indivíduos ou de redes sociais. 

Diante dos estudos culturais percebe-se que, tanto quanto a materialização da arte e da 
cultura, há técnicas e conhecimentos abstratos, no ar, que se revelam a partir das escolhas de 
comportamentos das pessoas, de acordo com o meio de vida, em determinado momento. A 
observação da dimensão cultural da “tecnologia social” se dá pelo esforço da transposição de 
uma questão abstrata para a verificação material. Contribui à compreensão sobre a forma de 
captação do processo de revelação tecnológica e sobre a linguagem da construção conjunta de 
alternativas para a sustentabilidade, de acordo com o meio de vida. 

2.2.3 “TECNOLOGIA SOCIAL”, “INCLUSÃO E EXCLUSÃO SOCIAL” 

Na visão de Thomas e Fressoli (2010, p. 221), 
Nos últimos anos, o tema da inclusão social - tanto no âmbito das políticas públicas 
como nas reflexões acadêmicas - adquiriu especial relevância em vários países latino-
americanos. No entanto, o papel da tecnologia - em sua condição de elemento que 
incide nos processos de inclusão / exclusão social - ainda é tratada marginalmente. A 
proposta de Tecnologias Sociais representam um movimento recente para fornecer 
apoio tecnológico e material para as estratégias de inclusão social. 

Segundo Dagnino (2010, p. 7), organizador do livro “Tecnologia Social: ferramenta 
para construir outra sociedade”, este foi escrito para divulgar o trabalho acadêmico do Grupo 
de Análise de Políticas de Inovação da Unicamp (GAPI) e de outros pesquisadores latino-
americanos de Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia (ESCT), que buscam compreender a 
relação entre “tecnologia e exclusão social”. Também tem outro propósito explícito: “a 
necessidade de conceber uma tecnologia que promova a inclusão”. 

A relação observada pelos estudos de tecnologia e sociedade para discutir a 
“tecnologia social” poderia ser, mais especificamente, sobre tecnologia e “inclusão social”, 
desencadeando, nesse sentido, as observações sobre tecnologia e “exclusão social”. A história 
da técnica e da tecnologia mostra que as tecnologias apresentam concomitantemente fatores de 
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“inclusão” e fatores de “exclusão”, sob a visão determinística e classificatória da descrição dos 
impactos “positivos e negativos” delas na sociedade.  

O “surgimento” de tecnologias pode ser entendido como “vir à tona”, a partir do 
conhecimento ou do registro e do reconhecimento da ciência e da sociedade. O livro 
“Tecnologia na Civilização Mundial” (PACEY, 1990) traz abordagens sobre o surgimento de 
tecnologias semelhantes e, aproximadamente, concomitantes, em distintas localizações e 
regiões geográficas, descrevendo o meio social da origem, bem como as possíveis alterações 
sociais e cotidianas que tal ocorrência pode ocasionar. A descrição dos impactos da tecnologia 
no meio social mostra que ela ora anuncia alternativas para o progresso e a prosperidade da 
humanidade, ora coloca em cheque a sobrevivência e a essência do “ser humano”. A 
bibliografia da área, que se utiliza de tais descrições, mostra também que não há regra, mas 
relatividade em relação ao meio, nos impactos “positivos e negativos” da concepção e do uso 
das tecnologias. 

Um produto da estrutura existente, de oportunidades e constrangimentos, estendem-
se formas, retrabalhos ou reproduzem estruturas de formas que são mais ou menos 
imprevisível. E, ao fazê-lo, distribui ou redistribui, oportunidades e constrangimentos 
tão ou de forma desigual, justa ou injustamente (BIJKER; LAW, 1992, p. 11).  

O meio social compreende inúmeras relações que passam por: poder, produção, 
cultura, educação, conhecimento, meio ambiente, organização do estado, exercício da 
cidadania, psique, entre outras. Seria oportuno, mas complexo, apontar em relação ao que se 
“incluem e excluem” atores que interagem em diversas dimensões e que poderiam ao mesmo 
tempo estar “incluídos” em uma e serem “excluídos” de outra dimensão. Um grupo “excluído” 
também pode, por sua vez, “excluir” por outras e diversas maneiras pessoas de um grupo 
“incluído”. “Inclusão e exclusão social” são relativas tanto quanto os parâmetros de “inclusão 
e exclusão”. Pessoas e redes tecem seus fios na sociedade, independentemente da qualidade da 
tecelagem, que pode ser sustentável em algumas partes e insustentável em outras.  

Grupos “excluídos” carecem de tecnologias que promovam a “inclusão”. No entanto, 
as diversas tecnologias existentes, identificadas ou não, possuem a característica de “incluir” 
ou “excluir”. Conforme mencionado, até mesmo as “tecnologias de ponta”, também entendidas 
como inovações, ao mesmo tempo em que “incluem”, podem “excluir”. Por isso, há uma 
necessidade de definir relativamente os impactos “positivos e negativos” que uma tecnologia 
pode provocar em um meio social. Assim, tenderia a ser uma “tecnologia social” aquela em que 
os impactos “positivos” se sobressaíssem, se destacassem, fossem maiores ou mais relevantes, 
em relação aos “negativos”, ou, ainda, proporcionassem de modo mais intenso a “inclusão” ao 
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invés da “exclusão”, qualitativa ou quantitativamente. Neste caso, seria a observação e posterior 
descrição daqueles impactos do processo de desenvolvimento, pressupondo como anseio da 
sociedade nos dias de hoje a sobrevivência. Esta percepção pode ser entendida como 
comportamentos de sustentabilidade. 

De modo determinístico, “inovação” seriam as tecnologias que possuem valor de 
mercado a partir de sua concepção. Enquanto a finalidade de uma inovação é o atendimento do 
mercado, o principal objetivo ou objetivo-fim da “tecnologia social” seria a própria sociedade. 

As inovações advêm, principalmente, de novos produtos ou novos processos de 
produção. Não se trata mais de se deslocar na curva de produção, mas de criar fatores 
ou combinações que permitam desenvolver novos produtos ou nichos de mercado. A 
inovação é um processo de mutação industrial que incessantemente revoluciona a 
cadeia de valor (SILVA, 2012, p. 24). 

A diferença estaria no foco da tecnologia, por vezes já definido em sua concepção, 
para atender os interesses individuais de uma oferta ou de uma demanda, no mercado, ou para 
atender os anseios de uma população no processo de desenvolvimento local. A tecnologia visa 
ao desenvolvimento local ou seria uma inovação com valor de mercado. Inicialmente, a 
“tecnologia social” pode não ter valor de mercado, mas contribuir para o desenvolvimento local 
pelas dimensões cultural, espacial, social, ambiental e, inclusive, pela econômica. Em outro 
momento, poderia ser comercializada no mercado como uma inovação. 

Mas uma “tecnologia social” poderia ser uma “inovação social”. Ambos os termos 
podem ser lidos como “tecnologia” e como “inovação”. Se toda tecnologia é social, toda 
inovação é social, porque toda inovação é uma tecnologia. A inovação é a capacidade de 
criação, nesta tese compreendida, também, como as alternativas construídas em conjunto para 
criar o próximo equilíbrio social para a sustentabilidade. 

A “tecnologia social” podem ser técnicas que já são conhecidas e não necessariamente 
precisam concorrer no mercado como uma inovação. Por outro lado, a “tecnologia social” pode 
se tornar uma inovação ou se utilizar de inovações. A “tecnologia social” difere da “tecnologia 
convencional” porque esta possui mercado próprio. Mas a “tecnologia social” também é própria 
de locais específicos e de mercados específicos. Diferente da “tecnologia convencional”, a 
“tecnologia social” retrata uma realidade local. Só tem valor para determinados grupos da 
sociedade. Isto caracteriza a diferenciação do produto na “tecnologia social”. 

O consumo de inovações de produto ou de processo está relacionado ao poder 
aquisitivo. Entre estas inovações há aquelas que são essenciais à sobrevivência das pessoas e 
que, por terem valor muito alto de mercado, exigem uma intervenção estatal para garantir seu 



90 

 

acesso por grupos marginalizados. Já as “tecnologias sociais” são acessíveis sem política para 
garantir o valor de mercado acessível. 

Desta forma, a inovação “excluiria” porque deixaria a sobrevivência das pessoas em 
função da concorrência no mercado. O ser humano é composto por um conjunto de habilidades 
de sobrevivência e nem todos possuem esta, a de sobreviver no mercado. Por isso, dada a 
característica mercadológica da inovação, ela tende a “excluir” ou marginalizar parcelas da 
população.  

Outro aspecto discutido pelas observações dos impactos da tecnologia na sociedade 
diz respeito à “inclusão ou exclusão social” desencadeadas pela proteção ao conhecimento. 
Propriedade intelectual, proteção do conhecimento e patentes são formas de garantir que a 
dedicação à concepção de inovações ou tecnologias não seja compartilhada sem um valor de 
mercado. Concomitante à proteção estaria a “exclusão”. A primeira porque resguarda os direitos 
individuais dos esforços e trabalho dedicados à concepção de uma tecnologia ou inovação. Por 
outro lado, ao proteger o conhecimento não há o seu compartilhamento para que seja replicado 
ou adequado a outras realidades.  

Interpretações determinísticas e o uso dos termos “tecnologia social”, “tecnologia 
convencional”, “inovação” e “inovação social” são relativos e causam confusão de 
compreensões, porque se perdem em um emaranhado de justificativas que oscilam ao longo do 
tempo e de acordo com o meio social. 

Cada dimensão da sustentabilidade pode apresentar diversos parâmetros, que vêm à 
tona de acordo com os olhos, as percepções e as experiências de vida dos observadores e dos 
indivíduos. Outros inúmeros parâmetros podem estar “excluídos” do campo de análise da 
pesquisa científica ou podem passar despercebidos ao longo da história da sociedade. O que 
precisa ficar claro é que a existência de tecnologias de “inclusão ou exclusão” data da história 
da humanidade e elas não foram concebidas originariamente a partir de necessidades, apenas 
agora, explicitadas pela ciência. A partir do momento em que se passa a relatar e registrar 
situações, ou momentos de “inclusão e exclusão”, é possível identificar nas tecnologias fatores 
que intensifiquem ou ajudem a corrigir as falhas de um processo histórico de desenvolvimento. 
Compreendendo todas as formas de sobrevivência humana, desde sempre existiram tecnologias 
capazes de promover a “inclusão”, ou o contrário. A discussão é sobre formas de 
comportamentos do processo de interação de técnicas e de conhecimentos que conduzam à 
sustentabilidade, de acordo com a identidade e momentos dos indivíduos e das redes sociais. 
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2.3 FORMAS E MEIOS DE OBSERVAÇÃO DA INTERATIVIDADE DA “TECNOLOGIA 
SOCIAL” 

Uma metodologia interativa da “tecnologia social” observa e explicita sistemas 
tecnológicos. Quando a tecnologia é uma alternativa ao processo de desenvolvimento em busca 
da sustentabilidade e, portanto, uma alternativa ao desenvolvimento local, ela atrela-se a um 
processo de mudança social e é concebida em uma rede de relações. Está estruturada por atores 
que apresentam comportamentos e papéis distintos, que revelam ações, processos, atividades, 
atos, objetos e artefatos, entre outras composições de sistemas tecnológicos. Pode ser 
compreendida como uma forma de organização produtiva que se revela na condição do 
desenvolvimento local. Tal organização baseia-se na interação de indivíduos e coletividades 
que se relacionam, interagem e medeiam elementos humanos e materiais, resultando na 
constituição de redes. Estas redes apresentam características como o compartilhamento de 
conhecimento, técnicas, tecnologias e, entre outras, a dimensão cultural, que pode justificar a 
formação de uma rede em torno de anseios de comunidades para o desenvolvimento local. 

A relação entre tecnologia e sociedade é discutida a partir de linhas teóricas distintas 
que apresentam variações quanto aos seus aspectos determinísticos. Entre uma das linhas está 
a abordagem ator-rede, baseada na compreensão de “redes técnico-econômicas” para 
compreender a formação de redes de atores, compostas de elementos humanos e materiais, 
encadeadas por intermediações de interações, as quais, por sua vez, estão presentes desde a 
concepção até a transação de bens e serviços.  

O desenvolvimento local depende do comportamento das pessoas, que se organizam 
em busca de melhores condições de vida. Este pressuposto está pautado na busca pela 
sustentabilidade, que depende da qualidade das redes sociais formadas para esta finalidade. 
Fazendo a transposição de um campo abstrato para um campo material, passa-se pela 
organização de um sistema econômico, que refletirá tanto na sustentabilidade, campo abstrato, 
como na condição do desenvolvimento local, campo material. Sustentabilidade e 
desenvolvimento local estão relacionados ao comportamento de indivíduos. 

Há a transposição de duas vertentes abstratas da tecnologia social que precisam ser 
discutidas para torná-las passíveis de observação ou materialização: (a) a “tecnologia social” é 
uma alternativa para a sustentabilidade (abstrata) que se revela na organização, no momento e 
na condição de desenvolvimento local; (b) a própria tecnologia (abstrata) que interfere no meio 
social e condiciona o desenvolvimento local. Ambas, sustentabilidade e tecnologia, são 
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abstratas e pressupõem a relação, interação e mediação de indivíduos e coletividades que se 
organizam em prol de anseios que, por sua vez, refletem-se no desenvolvimento local. Entende-
se o desenvolvimento local, no tempo e no espaço, como uma materialização relativa tanto à 
sustentabilidade quanto à tecnologia. 

A Figura 03 mostra visualmente a consideração daquilo que seria um campo abstrato 
e outro passível de observação da “tecnologia social”. Nela também se apresentam as seguintes 
questões: o desenvolvimento local, que pode ser expresso por meio de uma ou mais dimensões 
da sustentabilidade: a social, a econômica, a ambiental, a espacial e a cultural. A proposta da 
metodologia interativa está em captar o processo de revelação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 03 – “TECNOLOGIA SOCIAL” E DESENVOLVIMENTO LOCAL: OBSERVAÇÃO DO 
PROCESSO DE REVELAÇÃO 

Fonte: Autoria própria (2015). 
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No Quadro 04, em uma leitura determinística, a “tecnologia social” foi observada a 
partir do pressuposto de que existem tecnologias e estas podem ou não ser classificadas como 
social quando: 

 A tecnologia contribuir para o Desenvolvimento Local.  
 A tecnologia atender à melhoria da condição de vida, por meio da observação 

da relevância e importância dela para extratos ou grupos distintos da sociedade.  
 A tecnologia promover a “inclusão social”.  

 
  QUESTÕES CONSIDERAÇÕES 

1 A tecnologia pressupõe a 
Sustentabilidade?  

Se SIM: deve deixar claro que os princípios ou as diretrizes da atividade 
tecnológica desenvolvida buscam a garantia da sobrevivência das gerações 
presentes e futuras. Visam, portanto, melhores condições de vida. 
Se NÃO: está orientada ao mercado e ao status das classes sociais. 

2 A tecnologia tem como objetivo o 
Desenvolvimento Local?  

Se SIM: deve deixar claro que tem como objetivo ou escopo atender demandas 
específicas de uma localidade em relação à melhoria da condição de vida. 
Se NÃO: visa a acumulação pelo produtor e atende a massa populacional, 
independentemente da localidade. 

3 A tecnologia é relevante à condição 
de vida?  

Se SIM: deve atender a melhoria da condição de vida de classes desfavorecidas. 
Se NÃO: atende necessidades irrelevantes à melhoria da condição de vida de 
classes desfavorecidas. 

4 
A tecnologia tem como objetivo 
primordial o equilíbrio das relações 
sociais? 

Se SIM: deve ser orientada aos ganhos e satisfações coletivos. 
Se NÃO: proporciona o ganho e satisfação individual.  

5 A tecnologia envolve grupos à 
margem da sociedade?  

Se SIM: deve pressupor valores obtidos por práticas democráticas e participativas 
e propiciar a participação de classes desfavorecidas no processo de 
desenvolvimento local. 
Se NÃO: ocorre independentemente da participação das classes desfavorecidas no 
processo de desenvolvimento local.  

6 
Por qual dimensão da 
Sustentabilidade a tecnologia revela-
se como social?  

Se SIM: caso se verifiquem o pressuposto da sustentabilidade, o objetivo do 
desenvolvimento local, a melhoria da condição de vida e a “inclusão social”, 
importa perceber por qual dimensão ocorre. 
Se NÃO: caso não pressuponha a sustentabilidade, o desenvolvimento local, a 
melhoria da condição de vida ou a “inclusão social”, não há necessidade de 
classificar por qual dimensão se revela.  

  Econômica? Se SIM: revela-se pela atividade econômica. 
  Social? Se SIM: revela-se por questões sociais como saúde, educação, moradia. 
  Espacial? Se SIM: revela-se pela organização do espaço e pelo acesso físico da população a 

equipamentos urbanos. 
  Cultural? Se SIM: revela-se pelo estímulo ou práticas culturais locais, nacionais ou 

internacionais. 
  Ambiental? Se SIM: revela-se pela recuperação, cuidado ou preservação da natureza e do meio 

ambiente. 

QUADRO 04 – LEITURA DETERMINÍSTICA PERTINENTE À CLASSIFICAÇÃO DE UMA 
TECNOLOGIA EM SOCIAL: RELAÇÕES COM A “INCLUSÃO SOCIAL”, CONDIÇÃO DE 
VIDA, DESENVOLVIMENTO LOCAL E SUSTENTABILIDADE 

Fonte: Autoria própria (2015).  
 
 
Em uma observação determinística do processo de concepção, ou revelação, da 

“tecnologia social” haveria os seguintes elementos de classificação (Quadro 05): 
 A categorização das vias pelas quais ela ocorre no desenvolvimento local. São elas: 

econômica, ambiental, social, cultural e espacial. A questão é: por qual meio, dimensão 
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ou via a tecnologia contribui para o desenvolvimento local, melhora a condição de vida 
e promove a “inclusão social”: pela via econômica; social; ambiental; cultural; ou 
espacial? 

 A tecnologia poderia ter a finalidade de atender o mercado e com isso teria um valor de 
mercado (Inovação). Ainda nesse sentido, há tecnologias para atender o mercado e com 
valor de mercado que com redirecionamentos podem atender ao objetivo do 
desenvolvimento local. Certas tecnologias podem se tornar sociais quando estiverem de 
acordo com os atributos transcritos pelos pressupostos expostos pelos questionamentos 
acima. No decorrer do tempo, o contrário também poderia acontecer: a “tecnologia 
social” pode deixar de ter as atribuições da qualidade “social” e se tornar apenas uma 
tecnologia.  

 Há tecnologias estimuladas e orientadas ao mercado, mas que não obtiveram um valor 
de mercado e contribuem para o desenvolvimento local. Em outra vertente, há 
tecnologias que foram inicialmente desenvolvidas para atender o mercado e que, por 
terem uma relação estreita com a condição de vida e as atribuições do Estado, passaram 
a atender o desenvolvimento local por meio de políticas de acesso.  

 A “tecnologia social” inclui porque compartilha o conhecimento, a técnica, a tecnologia, 
a gestão do capital, os fatores de produção, entre outros elementos. Isto ocorre porque 
congrega esforços conjuntos e reúne os interesses dos agentes interessados em um 
objetivo comum: o desenvolvimento local. Esta percepção considera que os interesses 
individuais são atendidos a partir do interesse coletivo. 

 Historicamente e de modo mais comum, a tecnologia está relacionada aos seus 
detentores ou àqueles que detêm o capital e, consequentemente, a capacidade de obter 
a tecnologia por seu valor de mercado. Mas, à medida que o processo de concepção das 
tecnologias é compartilhado pela transferência de conhecimentos adquiridos ou pelo 
acesso à tecnologia, ela se torna social porque está “incluindo”. 

 Tanto o processo de concepção da tecnologia quanto o seu uso ou acesso utilizam-se de 
recursos. Trata-se do meio pelo qual se concebe ou se utiliza a tecnologia. Mesmo que 
se compartilhe o conhecimento, a técnica ou a própria tecnologia, não há garantias de 
que determinados grupos sociais terão condições de replicá-la ou utilizá-la em outros 
locais que não o de sua origem. Os agentes envolvidos na concepção ou no uso de 
determinadas tecnologias precisam conhecer os seus processos, ou seja, os meios pelos 
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quais a tecnologia foi gerada e a forma como é utilizada. A isto se denomina gestão do 
capital. 

 A gestão dos fatores de produção e, entre eles, a do capital, é um dos meios pelo qual o 
fenômeno tecnológico ocorre. Caso a gestão dos fatores de produção não seja 
compartilhada, o atendimento do interesse individual será limitado pela falta de 
exploração do interesse coletivo. Não se trata da propriedade privada ou coletiva, mas 
se o recurso ou fator for coletivo, deve atender aos interesses de quem contribuiu. Não 
se trata da transferência dos recursos privados para a sociedade, mas em honrar algumas 
formas já existentes de compartilhamento dos recursos públicos ou de determinados 
grupos sociais como, por exemplo, a cooperação, a economia solidária, a 
responsabilidade social, entre outras formas. De nada adianta deter a técnica, a 
tecnologia e a gestão do capital e não atender o mercado ou a sociedade. A fonte dos 
recursos e dos fatores de produção é a acumulação oriunda dos ganhos obtidos no 
mercado. Mesmo as “tecnologias sociais” precisam sobreviver, continuar existindo ou 
ser recriadas para atender ao interesse do grupo em que ocorrem. 

 A “tecnologia social”, assim como as demais tecnologias, pode ser entendida como um 
produto. A diferença está na forma como este produto é concebido, utilizado e como 
será a propagação dos seus ganhos. Quanto mais “incluir” no processo de concepção, 
uso e obtenção de ganhos, mais social será a tecnologia.  

 Observar quem se utiliza, a forma ou o motivo da utilização, bem como quem participa 
do processo de concepção, como participa, e quem se beneficia no uso ou no processo, 
determina a caracterização da tecnologia em social ou não.  

 Outra vertente da caracterização de uma tecnologia em social firma-se no 
questionamento sobre o quanto o indivíduo participa e contribui para o processo de 
concepção ou uso da tecnologia. Há diferença entre o envolvimento e o aprendizado dos 
agentes no processo de concepção e no uso. Quanto mais envolvidos, maiores serão os 
ganhos sociais. Da mesma forma que as demais tecnologias, a “tecnologia social”, por 
meio do esforço conjunto dos entes interessados, transforma uma técnica ou tecnologia 
em um produto que pode atender as massas e os diversos mercados.  

 Independentemente de ser ou não uma inovação, a “tecnologia social” confere 
oportunidade pela ação conjunta de domínio do conhecimento, da técnica, da 
tecnologia, dos fatores de produção, da gestão do capital e do atendimento ao mercado. 
Na “tecnologia social” os “incluídos” são ativos porque participam do processo de 
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concepção e usam a tecnologia. A diferença está na ação passiva ou ativa dos 
beneficiados. Quando passivos, os agentes não estão articulados, compartilhando e 
aprendendo com o processo ou com o uso da tecnologia. 
 

 QUESTÕES: Como se dá ou se dão: CONSIDERAÇÕES 
1 O processo de concepção da 

tecnologia?   

2 

Há compartilhamento do 
conhecimento? 

Se SIM: o conhecimento é adquirido pelo grupo, podendo ser utilizado ou 
replicado em outras experiências. 
Se NÃO: o grupo fica limitado porque executa sem conhecer o processo de 
concepção ou participa sem entender os fundamentos. Ou seja, é passivo, 
apenas usufruindo ou executando sem difundir os meios de se alcançar a 
tecnologia. Isto impede a difusão da tecnologia em outros ambientes ou pode 
provocar acomodação de certos grupos populacionais que vivem em função 
do conhecimento dos outros. 

3 

Há compartilhamento da técnica? Se SIM: a técnica é aprendida pelo grupo possibilitando maior difusão entre 
os grupos sociais interessados. Isto permite que estes grupos que aprendem a 
técnica possam repeti-la em outros ambientes ou em outras experiências a 
favor de si ou de outras comunidades. 
Se NÃO: não há possibilidade de os grupos replicarem ou utilizarem a técnica 
em outras experiências relacionadas à realidade deles. Apenas determinados 
grupos podem saber como utilizar a técnica em seu favor e em próprio 
benefício. Se a técnica não for compartilhada, limitam-se as chances de 
grupos pensarem como utilizá-la em soluções inerentes a sua própria 
realidade.  

4 
Há compartilhamento dos fatores de 
produção? 

Se SIM: a comunidade entende que o ganho individual tem origem no ganho 
coletivo da oferta de fatores de produção. 
Se NÃO: o grupo entende que não é parte dos benefícios gerados, não 
fazendo parte do processo.  

5 
Há compartilhamento da gestão do 
capital? 

Se SIM: o ganho é responsabilidade de todos os envolvidos. 
Se NÃO: a responsabilidade é restrita ao dono do capital, desestimulando os 
esforços do grupo para um ganho coletivo em prol de um ganho individual. 
A sobrevivência se dá por parcela restrita à participação passiva no processo.  

6 O uso e o acesso à tecnologia?   

7  Há compartilhamento da tecnologia? 
Se SIM: o grupo entende que faz parte do processo, contribui com as 
experiências próprias em prol do ganho coletivo. 
Se NÃO: o grupo participa passivamente como executor ou consumidor da 
tecnologia. 

8 Os ganhos oriundos da tecnologia?   
9 Individual ou Coletivo? Mercado ou localidade? 

QUADRO 05 – LEITURA DETERMINÍSTICA PERTINENTE À CLASSIFICAÇÃO DE UMA 
TECNOLOGIA EM SOCIAL: REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DE CONCEPÇÃO, 
USO, ACESSO E GANHOS OBTIDOS 

Fonte: Elaboração própria (2015).  
 
 
A partir das discussões, sob uma leitura determinística da “tecnologia social”, nota-se 

que haveria: partes de validação de uma tecnologia enquanto social inerentes a esta linha teórica 
de observação e conceituação; e partes que poderiam ser validadas pela observação empírica. 
A Figura 04, a seguir, mostra alguns fatores que deveriam ser explorados para caracterizar a 
“tecnologia social”. Ainda que por abstrações da discussão teórica, chegou-se no esboço da 
Figura 04. Mas o detalhamento da relação entre suas variáveis, de acordo com a viabilidade de 
verificação empírica, para a construção de um modelo interativo, será exposta na Metodologia 
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deste estudo. Esgotar os entendimentos da leitura determinística de uma “tecnologia social” foi 
um processo relevante para a consolidação do modelo proposto por esta tese. 

 

Arv
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Propósito Sustentabilidade Condição de Vida (Sobrevivência)
Desenvolvimento Local Inclusão Social

Democracia
Dimensões da Sustentabilidade Cultural

Ambiental
Econômica
Espacial
Social

Concepção Pluralidade Entes Envolvidos Definir Entes da TS
Construção Conjunta

Compartilhamento Técnica
Conhecimento
Tecnologia
Meios de Produção
Gestão dos Fatores de Produção

Mercado Massa Ganho Individual
Realidade Local Ganho Coletivo

Uso Entes Envolvidos Benefício por Ente Envolvido Definir Entes da TS
Acesso Acesso por Ente Envolvido Definir Entes da TS

Impacto Desenvolvimento Local Inclusão Social
Democracia
Dimensões da Sustentabilidade Cultural

Ambiental
Econômica
Espacial
Social  

FIGURA 04 – ELEMENTOS DA LEITURA DETERMINÍSTICA PARA CARACTERIZAÇÃO DA 
“TECNOLOGIA SOCIAL” 

Fonte: Autoria própria (2015). 
 
 
Na leitura determinística, a “tecnologia social” poderia ser compreendida como um 

fenômeno, sob os estudos de algumas linhas de CTS. Porém, não é possível estabelecer quando 
uma tecnologia começa ou termina e por isso é considerada um processo, com a sucessão de 
fenômenos ou revelações tecnológicas. A tecnologia é abstrata e contém um artefato 
tecnológico, portanto não pode ser considerada exclusivamente um objeto. No entanto, a 
concepção e o uso de artefatos tecnológicos caracterizam um processo. Já o papel 
desempenhado pelas pessoas no processo de concepção e uso de um artefato tecnológico bem 
como as ações das pessoas no fenômeno da tecnologia consistem na participação de agentes. 
Portanto, o conceito operacional deste estudo possui três linhas de verificação empírica acerca 
da “tecnologia social”: a observação de um fenômeno, a tecnologia (social); a observação de 
um ou mais objetos, o artefato tecnológico (produtos da “tecnologia social”); e a observação de 
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agentes (participantes da “tecnologia social”), em suas ações e comportamento diante da 
tecnologia e no processo de concepção e uso do artefato tecnológico. Trata-se da observação 
de atos, atores e artefatos que congregam um sistema tecnológico e podem ser observados por 
meio da Análise de Redes Sociais (ARS). 

2.3.1 ANÁLISE DE REDES SOCIAIS 

A Análise de Redes Sociais é uma ferramenta metodológica utilizada para a 
observação de redes sociais. A sociedade se organiza em diversas formas e estruturas para as 
distintas finalidades e anseios coletivos e individuais. São organizações particulares ou 
complexas arranjadas em torno de propósitos e interesses visando ao atendimento de 
necessidades.  

A observação é possível por meio de softwares, que são carregados com dados para 
cálculos matriciais e que, sistematicamente, traduzem os cálculos em imagens de redes sociais 
constituídas, ou sociogramas. Freeman (2012) defende a ideia de que a visualização de imagens 
é um dos dois fatores que mais contribuíram para a ciência moderna, o outro elemento é a 
mensuração. 

Os autores que abordam redes sociais são das diversas áreas do conhecimento e tratam 
o tema de acordo com a finalidade do estudo. Assim, justificam o surgimento dos estudos de 
redes sociais de acordo com o objeto observado. Não há um consenso sobre o surgimento destes 
estudos, visto que cada autor relata uma ou outra experiência como a originária em seu campo 
de atuação. No entanto, é possível compreender epistemologicamente que estes estudos 
surgiram a partir da compreensão da ideia de sistemas e funcionalidades, contrapondo-se à 
percepção linear sobre objetos analisados.  

O relato sobre o surgimento dos estudos mostra que a Análise de Redes Sociais foi 
gradativamente se tornando mais elaborada, de acordo com a necessidade dos estudos, 
principalmente das ciências sociais aplicadas. Nós, redes, tamanho, estrutura, centralidade, 
densidade, periferia, elementos matemáticos, sistemas de informação, organização da 
informação são, entre outros elementos, utilizados hoje para estudos que têm como necessidade 
a compreensão das diversas organizações estruturadas a partir de relações e interações sociais.  

São análises de relações sociais porque observam o comportamento da unidade diante 
da coletividade humana, ou da coletividade a partir das unidades. Observa revelações e os 
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resultados do meio social e coletivo das relações humanas, que podem ser concomitantemente 
de natureza econômica, cultural, psicológica, biológica, espacial, entre outras. 

2.3.1.1 ANÁLISE DE REDES SOCIAIS: USOS E APLICAÇÕES 

Análise de redes sociais já deixou de ser uma metáfora sugestiva de uma abordagem 
analítica para um paradigma, com suas próprias demonstrações teóricas, métodos, 
software de análise de rede social, e pesquisadores (SOCIAL NETWORK 
ANALYSIS, 2012, p. 2). 

No campo das ciências sociais, os estudos sobre redes sociais emergiram de discussões 
que têm como objeto de estudo a sociedade, suas mudanças e transformações. Baseiam-se na 
ideia de que os indivíduos estão incorporados em agrupamentos de relações e interações sociais. 
Para Borgatti et al. (2009) a teoria de redes sociais responde à questão, que aborda a ordem 
social, de como indivíduos autônomos se arranjam para estruturar sociedades funcionais 
duradouras. Vale lembrar que o caráter “duradouro” citado pelo autor remete à sustentabilidade. 

Durkheim (1951), em Le Suicide, procurou explicar o elemento social do suicídio 
argumentando que a estrutura social da qual um indivíduo participa reflete sua forma de pensar 
e agir. Ou melhor, argumenta que a inclinação para o suicídio está de acordo com uma 
inclinação coletiva pautada na estrutura social, entendendo esta como um sistema biológico. 

De acordo com Borgatti et al. (2009), nas décadas de 1940 e 1950 os estudos de 
psicometria utilizaram matrizes, álgebra e gráficos para formalizar os resultados de observações 
entre o meio social e o psicológico. Estudaram a relação entre a organização de redes sociais e 
a capacidade comunicativa de grupos para resolver problemas, utilizando problemas 
matemáticos de otimização. Em 1960 intensificaram-se os estudos antropológicos sobre as 
estruturas sociais, raças e as relações de parentesco, com Radcliffe Brown, S. F. Nadel e Lévi-
Strauss. Já em 1970 e 1980 surgiu o estudo, denominado “mundo pequeno”, revelando que para 
a população dos Estados Unidos seriam necessários dois indivíduos intermediários para ligar 
aproximadamente 50% da população. Ainda nos anos 1980, foi instituída uma organização 
profissional, uma conferência anual, um jornal e um software para os estudos de redes sociais.  

análise de redes sociais tornou-se um campo estabelecido no âmbito das ciências 
sociais, com uma organização profissional (INSNA), uma conferência anual 
(SUNBELT), software especializado (por exemplo, UCINET) e sua própria revista 
(Redes Sociais) (BORGATTI et al., 2009, p.893). 
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A partir dos anos de 1960 e de modo mais intenso nos anos de 1980, aprimoraram-se 
os estudos e a percepção sobre a formação de redes em torno dos “vínculos entre indivíduos, 
entidades e organizações” entendendo que estes “estruturam as mais variadas situações sociais, 
influenciando o fluxo de bens materiais, ideias, informação e poder” (FREEMAN, 2002 apud 
MARQUES, 2006, p. 19; SCOTT, 1992;).  

Assim, iniciou-se a constituição teórica de uma sociologia relacional, estabelecida 
pelas relações sociais e não por atributos das decisões individuais ou de estruturas concebidas 
previamente (EMIRBAYER, 1997 apud MARQUES, 2006). Desta forma, este novo campo de 
estudo estabelecer-se-ia para o avanço de soluções analíticas do tratamento simultâneo da ação 
e da estrutura social, fazendo um levantamento do formato e do conteúdo de modo dedutivo a 
partir da verificação empírica (TILLY, 1992 apud MARQUES, 2006).  

Silva (2006, p. 77), sobre a aplicabilidade da Análise de Redes Sociais, aborda que 
esta  

interessa a pesquisadores de vários campos do conhecimento que, na tentativa de 
compreender o seu impacto sobre a vida social, deram origem a diversas metodologias 
de análise que têm como base as relações entre os indivíduos, em uma estrutura em 
forma de redes. 

A ciência política vem utilizando a análise de redes principalmente para teorias das 
elites e pluralistas. Na primeira, relaciona-se a interpenetração das empresas e as conexões com 
a esfera política, enquanto na segunda, as relações entre organizações e não entre indivíduos. 
Contudo, a utilização da análise de redes sociais trouxe contribuições importantes para a ciência 
política, por ter possibilitado a discussão dos “efeitos da complexa interdependência presente 
na produção de políticas sobre a ação social, considerando não apenas as ligações em torno dos 
atores, mas também a estrutura dos vínculos e os padrões gerais em que esses estão inseridos” 
(MARQUES, 2006, p. 20, 21). Além disso, contribuiu para a observação de relações informais 
e para estudos das relações de poder no Estado, pois “uma parte dos elementos que se acumula 
no tempo e explica uma parcela importante das dinâmicas políticas se expressa no que chamo 
tecido do Estado”. A autora ainda ressalta que somente a realização de um conjunto de estudos 
empíricos e também comparativos possibilitará a compreensão dos diferentes efeitos da 
associação dos elementos, levantados para tal estudo, entre si. 

Silva (2006) também utiliza a metodologia de Análise de Redes Sociais como 
ferramenta e, neste caso, visando a uma análise da produção científica. Utiliza-a para verificar 
a densidade do volume de artigos publicados e o envolvimento dos professores, bem como a 
colaboração entre professores das distintas áreas do conhecimento. O autor também elucida a 
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aplicação da Análise de Redes Sociais em estudos de economia, saúde pública, tecnologia da 
informação, matemática e sociologia. 

Em economia, utiliza-se a Análise de Redes Sociais para observar arranjos produtivos 
locais, redes de pequenas e médias empresas, relações entre grandes empresas e empresas 
relacionadas pela atividade econômica, relações entre setor público e privado, entre outros. 

A ARS tem sido utilizada para observação de fenômenos tais como: relações entre o 
público e o privado; estudos de psicologia; estudos de sociologia; tecnologia de computadores; 
estudos de economia; estudos de ciência de informação; estudos de ciência política; estudos 
sobre metodologias de pesquisa e rede de citações; estudos da medicina; estudos militares, entre 
outros. 

Freeman (2012, p. 1) apresenta uma visão mais pragmática sobre os estudos de ARS 
falando das tecnologias de informação e comunicação (TICs). Resume seu histórico 
desvinculado da teoria de redes sociais, da seguinte forma: 

Houve cinco fases bastante distintas no desenvolvimento e utilização dos pontos e das 
linhas, na explicitação da análise de rede social. Em primeiro lugar, começando na 
década de 1930, as expressões gráficas foram produzidas à mão. Elas eram ad hoc e 
seu sucesso variava de acordo com a visão e a habilidade artística de seu criador. Em 
segundo lugar, no início de 1950, os investigadores começaram a voltar-se para o uso 
de procedimentos computacionais padrões para produzir imagens. Em terceiro lugar, 
na década de 1970, os computadores se tornaram amplamente disponíveis e começou 
a ser utilizado para a produção de máquinas imagens desenhadas automaticamente. 
Em quarto lugar, na década de 1980, a presença de computadores pessoais encorajou 
investigadores a desenvolverem imagens que puderam ser exibidas nos monitores e 
em cores. E em quinto lugar e, finalmente, na década de 1990, a disponibilidade de 
browsers e da World Wide Web iniciaram-se diversos tipos de novas possibilidades 
para a exibição gráfica (FREEMAN, 2012, p. 1). 

O autor descreve a evolução da mensuração até sua visualização gráfica ressaltando 
que nas décadas de 1950 e 1960, anteriormente à concepção da visualização gráfica 
computacional e por softwares, os cálculos avançaram iniciados pela análise fatorial, 
escalonamento, análise de componentes principais e de correspondência (FREEMAN, 2012, 
p.13). 

A maioria das imagens iniciais foram construídas através da aplicação de regras ad 
hoc. Com o tempo, no entanto, as imagens têm cada vez mais sido construídas pela 
aplicação de procedimentos normalizados para a colocação de pontos, primeiramente, 
em bidimensão e depois no espaço tridimensional. As primeiras aplicações utilizavam 
análise fatorial. Recentemente a análise fatorial foi substituída por várias formas de 
dimensionamento, em especial, por componentes principais e pela análise de 
correspondência. E, apenas nos últimos anos, várias formas de banco de dados 
integrados são cada vez mais utilizados para colocar pontos(FREEMAN, 2012, p.13). 
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2.3.1.2 ANÁLISE DE REDES SOCIAIS: ELEMENTOS ANALÍTICOS E A COMPOSIÇÃO 
DAS REDES  

Quando Marques (2006) discute a aplicabilidade da análise de redes discute o conjunto 
articulado de atores, instituições e padrões de relação, bem como a forma com que estes fatores 
se influenciam mutuamente de forma complexa, ainda não compreendida, no que se refere às 
redes. Também aborda o entendimento de que tais redes variam de acordo com o contexto em 
que estão inseridas e que possuem estruturas dinâmicas historicamente construídas e 
transformadas ao longo dos anos. Já para Silva (2006), as ligações entre os nós, representados 
pelos atores, podem independer da origem destes. 

Silva (2006) ressalta que mesmo utilizando métodos estatísticos de análise em redes 
sociais é necessário o uso de métodos qualitativos profundos. Deve-se considerar que as redes 
sociais estruturam campos de diversas dimensões do social e para isso há necessidade de definir 
os atores, suas estruturas, seus contextos institucionais e relacionais. Estas dimensões são 
dinâmicas e mutantes, mas apresentam fatores inerciais e substanciais (MARQUES, 2006).  

No campo da física, em termos de uso, rede social e gráfico matemático são sinônimos. 
Além disso, há técnicas utilizadas para análise que são comuns a todos os estudos. Nas ciências 
sociais, as ligações são diferentes e estão de acordo com as relações observadas (BORGATTI 
et al., 2009).  

Para Silva (2006), as redes são compostas por nós, representadas por agentes sociais, 
de acordo com a sociologia, e as ligações entre esses nós, representados por algum tipo de 
relação. Desta forma, pode-se utilizar a análise para observar fluxos de informações.  

Na representação da rede social, pessoas, instituições e organizações representam os 
nós da rede. As relações entre os atores, ou seja, entre os nós, é representada pelos vínculos 
existentes. Os atores podem estar organizados em grupos, conforme seus atributos. Para definir 
os grupos de atores locais é necessário definir os atributos, os quais representam as 
características distintas dos grupos, como por exemplo, a atividade econômica, o nível 
educacional, apropriação da renda, entre outros. Desta forma, sobre os atributos, visam 
identificar os diferentes tipos de atores que participam da rede. 

Borgatti et al. (2009) abordam que os tipos de laços estudados estão de acordo com as 
características dos atores da rede e denominam-nas semelhanças. Estas podem estar de acordo 
com: a localização, espacial ou temporal; a qualidade ou conjunto de membros, sobre a 
participação na rede; o atributo, definido por sexo, interesse, atitude, entre outras características. 
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Estas semelhanças não são laços sociais, mas estados ou condições que possibilitam a formação 
de outros tipos de laços, moldando a rede social. Por exemplo, a localização física abre 
oportunidade para tipos de relações e interações. Assim, a semelhança entre os atores pode 
determinar uma relação social, pressupondo possíveis interações a partir de tal característica.  

As características dos atores que constituem a rede apontam, preliminarmente, para os 
tipos de relações e interações que podem se formar. Isto constitui uma etapa metodológica de 
constituição da rede, que é seguida do mapeamento das relações sociais, interações e fluxos. 

2.3.1.3 TIPOS DE LAÇOS, FLUXOS E INTERAÇÕES NAS REDES SOCIAIS 

Os vínculos entre os atores expressam os diferentes tipos de relações e estão 
relacionados à informação que se deseja obter pela constituição da rede social. Sobre os 
vínculos atenta-se para: as relações que se deseja medir, as relações entre quais atores, os tipos 
de informação que fluem nas redes, os meios de comunicação utilizados para o contato entre os 
atores, entre outras necessidades de pesquisa. 

As relações sociais podem ser: de parentesco; de afetividade; de conhecimento; e 
outros papéis desempenhados entre os atores como amizade, relações empresariais, 
competidores, estudantes e professores (BORGATTI et al., 2009).  

Assim, o laço observado depende da relação social estabelecida entre os atores da rede. 
A relação social deve estar de acordo com o objeto de análise do estudo social. O laço consiste, 
portanto, no papel desempenhado pelos atores na rede. Por fim, uma mesma rede social pode 
ser expressa por distintos laços que se formam, de acordo com o que se deseja observar. 

As interações das redes têm origem nas relações sociais estabelecidas. Por exemplo, 
amigos (relação social) dão conselhos (interação) uns aos outros. Os fluxos são transmissões 
por meio das interações e podem ser tangíveis ou intangíveis. Por exemplo, ideias (fluxos) são 
transmitidas pela comunicação (interação). Assim, os fluxos não são mensurados, mas fazem 
inferência aos dados de relação e interação.  Na teorização de redes sociais, raramente busca-
se um índice para os fluxos, visando estabelecer a expectativa do fluxo formado a partir da 
relação social (BORGATTI et al., 2009). 
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2.3.1.4 ANÁLISES A PARTIR DA VISUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS 

Os estudos sobre redes sociais apresentam gradativamente contribuições a partir dos 
resultados obtidos por meio da Análise de Redes Sociais. Pode-se citar a percepção sobre a 
dependência entre os atores da rede, suas percepções sobre o desenvolvimento local, questões 
culturais, entre outras. 

Estudos de química revelaram que redes podem ter composição similar em termos 
estruturais e de característica dos atores, mas apresentar desempenhos distintos. Isto ocorre 
porque as interações divergem de acordo com as relações sociais estabelecidas e pelas 
características dos atores. Os indivíduos e suas características os distinguem na forma com que 
absorvem e retornam as interações à rede. Assim, por mais idêntica à outra que uma rede possa 
parecer, o fator individual pode alterar o comportamento do todo, por sua influência no processo 
(BORGATTI et al., 2009).  

Emirebayer (1997 apud Alexander, 2012) publicou um manifesto sobre a sociologia 
relacional dizendo que a Análise de Redes Sociais seria a metodologia adequada para este tipo 
de observação. O autor considerou principalmente a sociometria das redes e contestou os meios 
tradicionais de pesquisa social, argumentando sobre a forma examinadora de redes sociais, sob 
a perspectiva “de baixo para cima” utilizando “‘ego-centric network’ or ‘egonet’ 
methodologies”. Esta metodologia fixa-se em uma análise detalhada nos níveis de relações 
diádicas. “A pesquisa SNA Egonet considera redes sociais pessoais a partir da perspectiva de 
baixo para cima do respondente individual. Ela mapeia somente as relações em torno de um 
indivíduo.” (ALEXANDER, 2012, p. 1-3). Mas uma análise da sociologia relacional não pode 
se limitar a esta visão. A partir disto Alexander (2012) explicitou o quão qualitativa deve ser 
uma análise de redes sociais para atender os anseios de uma sociologia relacional, mas 
compreendendo-a como um todo “whole network”, o que determina uma visão “de cima para 
baixo”, considerando a complexidade das relações entre todos os atores da rede e suas 
interferências.  

As relações e interações formadas em uma rede social podem apresentar nível ótimo, 
como se existisse uma curva de aprendizagem para cada relação ou interação estabelecida. Se 
as redes são formadas por pessoas, estas aprendem e se desenvolvem, aprimorando as relações 
e interações existentes. Assim, as redes são dinâmicas e evoluem ao longo do tempo. 
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A observação de redes sociais revela maior ou menor condução de ações coletivas. 
Grupos nas redes podem desencadear ou conduzir ações coletivas em prol da organização 
estabelecida pela estrutura da rede. 

Também é possível observar, por meio da compreensão dos agrupamentos formados, 
as oportunidades e os benefícios que se podem obter a partir das relações e interações da rede. 
As características das relações podem revelar pontos de estímulo e de necessidade de 
fortalecimento em prol dos objetivos almejados pela rede. Tais características podem partir dos 
atores e inclusive determinar a constituição da rede. 

Os resultados das interações entre os nós da rede podem revelar homogeneidade e a 
performance. Há a possibilidade de identificar se a rede apresenta resultados homogêneos de 
interação. Sobre a performance, consiste na observação dos impactos causados pelas interações, 
a partir da observação dos produtos da rede. 

Borgatti et al. (2009) também apresentam quatro mecanismos regularmente 
observados pela Análise de Redes Sociais: a transmissão entre os nós (de comportamento, de 
elementos físicos, tangíveis ou intangíveis); a adaptação dos nós (que comportamentalmente 
tendem a se tornar homogêneos pela experiência adquirida na participação da rede); a 
amarração (que resulta da compreensão do ego da rede social, dada pelo conjunto de laços 
estabelecidos a um nó focal, e dos buracos estruturais, ausência de laços no ego da rede social); 
e a exclusão (quando a relação entre dois nós exclui a participação de um terceiro nó). 

Os autores ainda apresentam dois modelos distintos utilizados metaforicamente para 
apresentar a rede social: o modelo de fluxo, em que transitam ou passam “coisas” por tubos ou 
rodovias, análise normalmente cabível ao fluxo de informações; e o modelo arquitetônico, que 
sugere a leitura da rede como uma estrutura social ou cultural, em que é possível estabelecer os 
papéis desempenhados pela rede e até mesmo reduzir o modelo de acordo com a 
homogeneidade dos atores e das interações estabelecidas.  

Há duas formas de observar as redes sociais: uma baseada apenas em linhas (conexão) 
e pontos (atores), e a outra baseada em matrizes, em que linhas e colunas representam os atores, 
e números ou símbolos nas células representam a conexão social que interliga os atores 
(FREEMAN, 2012). 

A Análise de Redes Sociais estuda a padronização das conexões sociais que ligam um 
conjunto de atores. Freeman (2012) resume o esforço de Jacob L. Moreno (1932, 1934) em 
tentar representar sociogramas, sociogramas sobrepostos a mapas, posição sociométrica. Para 
isto, aborda, de acordo com Moreno, que a expressão “gráfica direta” representa atores (pontos 
ou nós) e as relações (linhas conectoras); a expressão “multigráfica” representa reciprocidade 
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das interações entre os atores ou a direção das interações; e a expressão gráfica pode ser 
complementada pela representação, por forma ou cor, da distinção ou classificação dos atores 
que integram a rede observada. Tal classificação dos atores pode revelar questões relativas à 
estrutura da rede formada. Com a evolução dos mapeamentos, estudos de posições geográficas, 
cadeia alimentar, rotas pesqueiras contribuíram para que Moreno avançasse em seus estudos 
gráficos de redes. Nesse sentido, passou a buscar a representação das forças das interações entre 
os atores, a intensidade da relação, por meio de estudos da posição (status) sociométrica de cada 
ator. Mas, ainda de acordo com Freeman (2012), foram Lundberg e Steele (1938) que 
representaram o núcleo de uma rede social e atribuíram tamanhos distintos para os atores que 
apresentavam centralidade ou força nas interações.  

2.3.1.5 MEDIDAS ORIUNDAS DA ANÁLISE DE REDES SOCIAIS  

Freeman (2012) segrega a observação das redes sociais em duas formas que refletem 
a busca por padrões de comportamentos: a observação do grupo social, conjunto de atores 
ligados; e a observação da posição social, que consiste em grupos de atores ligados, de forma 
semelhante, em meio a um sistema social. 

Borgatti et al. (2009) apresentam níveis distintos de análise teórica e gráfica de acordo 
com as propriedades observadas. São eles: análise estrutural da rede social (nível de análise da 
rede); análise da posição na rede social (nível de análise dos nós); análise de propriedade da 
díade (nível de análise dos agrupamentos). 

No nível da rede são observadas a coesão e a forma. Sobre a coesão é possível observar 
a densidade, o comprimento, o percurso, e a fragmentação. A coesão permite identificar os 
subgrupos formados na rede e regiões com propriedades coesivas específicas, maior ou menor 
densidade, longa ou curta distância, caminhos dependentes ou independentes. A forma observa 
de modo geral a distribuição dos laços, incluindo propriedades de centro e periferia, formação 
de massas, dependência e liberdade.   

No nível de análise dos nós a medida mais usual é a centralidade, que revela a 
importância estrutural de um nó na rede formada. Um exemplo de observação é “Freeman’s 
betweenness” que captura a propriedade de frequência na menor distância entre pares de nós. 
Isto normalmente é interpretado em termos potenciais da influência de um ator na rede 
estabelecida (BORGATTI et al., 2009).   
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No nível de análise dos agrupamentos, há novamente a coesão entre a proximidade dos 
nós como a distância geodésica da rede e a distância do menor caminho entre um e outro nó. 
Também se incluem neste nível de análise a multiplicidade de relações estabelecidas entre os 
atores da rede, e a equivalência, que se refere aos papéis desempenhados pelos atores na rede, 
podendo apresentar uma rede isomorfa. Vale ressaltar que os agrupamentos podem ser 
definidos a partir da centralidade da rede. 

De acordo com Social Network Analysis (2012), as medidas em Análise de Redes 
Sociais são: 

 Betweenness (Diática - Intermédio) 
Mede a distância em que um nó se encontra entre os outros nós da rede. Considera a 

conectividade dos vizinhos do nó, atribuindo maior valor aos nós que formam agrupamentos 
por conexões diretas.  

 
 Bridge (Ponte) 

Uma aresta ou borda é uma ponte que, quando excluída, pode expor as extremidades 
dos componentes de um gráfico.  

 
 Centrality (Centralidade) 

Esta medida indica aproximadamente o poder social de um nó com base no 
entendimento de quão bem ele se conecta na rede. Intermediação, proximidade e grau são 
medidas de centralidade. 

 
 Centralization (Centralização) 

Trata-se da relação (quociente) entre o número de ligações de um nó e as possíveis 
ligações que este nó poderia ter na rede estabelecida. Uma rede centralizada apresenta muitas 
de suas ligações em torno de poucos nós e uma rede descentralizada apresenta pouca variação 
entre o número de ligações que cada nó possui.  

 
 Closeness (Proximidade) 

Consiste no inverso da soma das distâncias mais curtas entre cada indivíduo da rede 
(ligação direta) e cada outra pessoa da rede (ligação indireta). Reflete em que grau um indivíduo 
está próximo aos demais indivíduos de uma rede, direta ou indiretamente. O caminho mais curto 
também pode ser denominado distância geodésica. 



108 

 

 Clustering coefficient (Coeficiente de agrupamento) 
Mede a probabilidade de dois nós associados de um outro nó poderem ser associados 

entre si. Um alto coeficiente de agrupamento indica um maior movimento em relação ao poder 
estabelecido (faccioso). 

 
 Cohesion (Coesão) 

Reflete o grau de ligação direta entre dois agentes por ligações coesas. Disto podem 
resultar: panelinhas, se cada indivíduo estiver ligado a todos os outros indivíduos; e círculos 
sociais, em que o contato direto, impreciso, é menos rigoroso que blocos estruturalmente 
coesos, mais precisos.   

 
 Degree (Grau) 

Trata-se da contagem do número de laços com outros atores da rede. 
 

 Density (Densidade) 
O nível de análise do indivíduo explicita a relação (quociente) que os respondentes 

têm entre si e a proporção de quantas poderiam existir, com os candidatos respondentes de um 
indivíduo e com o nível de análise da rede ou global. A densidade global é a proporção de laços 
de uma rede em relação ao total de possíveis laços da rede. A rede pode ser esparsa ou densa. 

 
 Flow betweenness centrality (Centralidade a partir da intermediação de fluxos) 

Evidencia o grau de contribuição de um nó para a soma máxima de fluxos entre todas 
as ligações diádicas dos nós da rede. 

 
 Eigenvector centrality (Centralidade por autovetor) 

Determina a importância de um nó para a rede. Trata-se de uma pontuação relativa a 
todos os nós da rede, entendendo que aqueles com maior pontuação contribuem para uma maior 
pontuação do nó em questão. 

 
 Local bridge (Ponte local) 

Uma aresta ou borda é uma ponte local se suas extremidades não tiverem vizinhos 
comuns. Diferentemente de uma ponte, uma ponte local está contida em um ciclo. 
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 Path length (Comprimento do caminho) 
Mostra a distância diádica, distância entre pares de nós da rede. A média do 

comprimento do caminho é a média da distância entre todos os pares de nós. 
 

 Prestige (Prestígio) 
Trata-se do termo utilizado para descrever a centralidade de um nó (prestígio grafo 

direcionado). Há o grau de prestígio e o prestígio pela proximidade.  
 

 Radiality (Radialidade) 
Grau de alcance da rede de um indivíduo na rede global. Apresenta o alcance da rede 

individual, mostrando sua influência. 
 

 Reach (Alcance) 
Consiste no grau com que um membro da rede pode atingir outros membros da rede.  
 

 Structural cohesion (Coesão estrutural) 
Mostra o número mínimo de membros que, se removidos de um grupo, podem 

desconectá-lo. 
 

 Structural equivalence (Equivalência estrutural) 
Refere-se à extensão, ou ao grau, para aqueles nós que têm um conjunto comum de 

ligações com outros nós do sistema. Os nós não precisam ter ligação com outro nó para ter uma 
equivalência estrutural. 

 
 Structural hole (Buraco estrutural) 

São buracos estáticos que podem ser estrategicamente preenchidos para conectar uma 
ou mais ligações e interligar outros pontos. É possível que um nó se ligue a dois outros nós e 
intermedeie a relação entre eles. 

2.3.1.6 ETAPAS METODOLÓGICAS DA ANÁLISE DE REDES SOCIAIS  

Análise de Redes Sociais (ARS) é um conjunto de ferramentas que organizam cadeias 
de elos diádicos em um único diagrama ou mapa gráfico e teórico de redes. Os dados 
brutos para estes diagramas são listas de ligações entre pares de nós e informações 
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sobre cada ligação. O diagrama coloca os nós (geralmente círculos) de acordo com a 
sua centralidade em toda a rede e desenha uma linha entre cada par de nós, a quem 
um laço está relacionado. Diagramas de rede dão uma visão hierárquica 'de redes 
inteiras’, que revelam a centralização espacial da rede e qualquer agrupamento de nós. 
(ALEXANDER, 2012, p. 2). 

Para Alexander (2012), os dados das redes sociais vêm de um respondente (ego) que 
fornece informações sobre a relação entre elos, os respondentes, e um outro específico (alter). 
As unidades de observação são especificamente interpessoais, derivando de estudos 
sociométricos.  

Estudos sociométricos proporcionam os respondentes como uma lista de pessoas em 
um grupo enumerado (dos quais são um membro). A lista de ‘alters’ de cada ego é 
assim pré-determinada e o pesquisador pergunta aos entrevistados sobre as suas 
relações com cada um. Projetos de pesquisa sociométrica têm características 
especiais. Em particular, eles permitem uma verificação cruzada das respostas - Se A 
nomeia B como um amigo, B nomeia A? (ALEXANDER, 2012, p. 2). 

Vale ressaltar que toda composição da rede social depende da amostra selecionada 
para o estudo. Resta compreender: para quem perguntar? Como iniciar a estruturação da rede? 
O que perguntar? Como perguntar? Há distintas formas e abordagens metodológicas para esta 
etapa da ARS, elas devem ser exploradas de acordo com a definição de um objeto empírico. 
Depois da definição da metodologia devem ser coletadas as informações sobre os nós e os 
vínculos por meio da pesquisa de campo. Segue-se a tabulação dos dados que origina a 
representação gráfica do estudo, que, por sua vez, mostra os atores mais importantes e aqueles 
atores isolados no processo. 

Para a realização da pesquisa de campo é essencial a elaboração de um questionário 
pontual e curto. Podem ser utilizadas perguntas abertas ou fechadas, dependendo do objeto a 
ser observado e do conhecimento sobre os agentes locais. Há necessidade da realização de 
perguntas sobre os atributos e sobre os vínculos entre atores, indivíduos ou organizações. Para 
tanto, visando a concisão do questionário, limita-se o número de variáveis a serem observadas. 
A primeira pesquisa de redes sociais é elementar para o conhecimento inicial sobre o local. Em 
outras oportunidades é possível aprofundar os resultados obtidos. 

Para definir as variáveis deve-se atentar para o tipo de informação que define os 
vínculos e o meio utilizado para que o fluxo de informação aconteça. A Análise de Redes 
Sociais, ao observar os vínculos, resulta em indicadores como: número de vezes que os atores 
se comunicam por período de tempo, que pode medir a intensidade das relações; a confiança na 
relação; o uso da informação; os tipos de informação, entre outros indicadores. De uma ou de 
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outra forma de utilização e verificação dos vínculos deve-se considerar que para medir a força 
ou a intensidade dos vínculos é necessário estabelecer números.  

No momento da pesquisa, esta deve ser iniciada pelos atores definidos previamente. 
Caso no momento da aplicação dos questionários os atores apontem novos atores da rede, opta-
se por entrevistá-los ou não, de acordo com os interesses da pesquisa. Primeiramente verificam-
se os agentes já relacionados e depois aqueles que podem fazer parte da rede. 

O alcance da pesquisa deve refletir na abrangência do estudo e suas 
representatividades, quanto às relações sociais no contexto da observação. Os limites 
geográficos da pesquisa são fundamentais para o objetivo do estudo. 

Abaixo estão relacionadas as etapas inerentes à ARS: 
1 – Descrição teórica da relação social. 
2 – Descrição do objeto de análise. 
3 – Contextualização social, econômica e histórica. 
4 – Delimitação temporal e espacial. 
5 – Estruturação de questionário. 
6 – Escolha metodológica de aplicação de questionário (coleta de dados). 
7 – Descrição metodológica de coleta de dados (aplicação de questionário). 
8 – Descrição das hipóteses dos possíveis resultados. 
9 – Coleta de dados. 
10 – Mapeamento dos atores da rede. 
11 – Definição das relações sociais estabelecidas pelos atores da rede. 
12 – Definição das interações estabelecidas a partir das relações sociais. 
13 – Definição dos fluxos estabelecidos a partir das interações. 
14 – Aplicação de medidas qualitativas e quantitativas. 
15 – Análise da rede social.  
16 – Resposta às hipóteses previamente estabelecidas. 
17 – Descrição das limitações da ARS. 
18 – Implicações teóricas da ARS. 
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2.3.1.7 RELAÇÃO ENTRE “TECNOLOGIA SOCIAL” E ARS 

Um modelo metodológico interativo da “tecnologia social” tem partes de observação 
inerentes à teoria, à conceituação e à metodologia e partes que podem ser observadas pela ARS. 
Por isto, o questionário será composto de questões utilizadas e não utilizadas pela ARS. Esta 
constatação é a congruência da contextualização do tema epistemologicamente e de sua 
aderência teórica diante dos estudos sobre tecnologia e sociedade. A partir daí foi possível 
iniciar a compreensão de que elementos do modelo são passíveis de observação por meio da 
ARS. 

O tema “tecnologia social” relaciona-se teoricamente aos estudos sobre a relação entre 
tecnologia e sociedade. A ARS é adequada a este estudo porque há uma linha teórica dos 
estudos sobre CTS, a visão ator-rede, que retoma as redes formadas em tecnologias. Thomas 
(2008) explicitou que apenas a visão teórica ator-rede pode apresentar inconsistências e, por 
isso, no uso da ARS para a caracterização de uma “tecnologia social” é necessário estabelecer 
teoricamente o que é passível de observação e de validação por meio desta ferramenta analítica. 
Sobre a “tecnologia social”, fundamenta-se a constituição de redes tecnológicas com vistas ao 
desenvolvimento local. Para a aplicação da ARS ao modelo será pertinente a observação de 
sistemas tecnológicos, compostos por atos, atores e artefatos. Ela expressará as concentrações 
da interação entre técnicas e conhecimentos na rede social observada, bem como a característica 
das relações e a capacidade de a rede construir alternativas pró-sustentabilidade em conjunto. 
A observação da ARS ao longo do tempo permite a compreensão sobre a forma com que ocorre 
o aprendizado da rede oriundo de um compartilhamento de informações.  

O contexto e a delimitação temporal e espacial da observação da ARS serão feitos por 
outros instrumentos de metodologia da pesquisa. Estas contextualizações, social, econômica e 
histórica, contribuem para a identificação de questões relevantes e pertinentes à “tecnologia 
social”, bem como para compreender o comportamento da rede na construção de alternativas 
para sustentabilidade.  

A escolha metodológica de aplicação de questionário e de coleta de dados será descrita 
na metodologia da pesquisa, de acordo com as delimitações da rede observada. Nesta pesquisa, 
predominantemente de método indutivo sobre “tecnologia social”, a descrição das hipóteses e 
dos possíveis resultados foi considerada como requisito, derivado das considerações teóricas. 
Na fase dedutiva, os possíveis resultados foram estruturados na fundamentação teórica do 
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estudo e para observá-los foram parametrizadas as possíveis respostas a partir do questionário 
estruturado. 

Os atores observados estão de acordo com a composição dos entes de uma “tecnologia 
social” e com os papéis desempenhados na rede de relações. Contudo, para a ARS e a 
compreensão da revelação da “tecnologia social”, são priorizados os entes da rede social 
originária do objeto de estudo, por mais que se ressalte a importância da observação dos 
distintos grupos envolvidos.  

Na fase indutiva da pesquisa, as relações sociais são definidas pelos atores da rede. 
São relações inerentes à peculiaridade da rede social local. Entre as relações aponta-se: a 
dependência; a coletividade; a informacional; a empresarial; a individual; a participativa; a dos 
fatores de produção; entre outras pertinentes à revelação tecnológica. A possibilidade de 
aprimorar as possíveis relações a serem observadas estão de acordo com o aprofundamento da 
construção conjunta do modelo metodológico interativo com os atores e seus papéis 
desempenhados na rede da “tecnologia social”. A interações estabelecidas a partir das relações 
sociais são compostas pelo compartilhamento da técnica, do conhecimento e da tecnologia. 
Contudo, assim como os fluxos estabelecidos a partir das interações, não se restringe à ARS a 
captação dos detalhes sobre o compartilhamento: os fatores de produção e da gestão do capital 
(concepção); a intenção de constituição de uma rede da tecnologia social (propósito e 
concepção); os interesses e objetivos de constituição dos laços (propósito); o compartilhamento 
da tecnologia (uso); a percepção sobre os ganhos (mercado). Há outros instrumentos descritos 
na metodologia da pesquisa que permitem esta observação.  

Para a estruturação de um modelo metodológico interativo da “tecnologia social” é 
suficiente para a ARS a aplicação das seguintes medidas qualitativas e quantitativas: Centrality 
(Centralidade), que permite observar o ator ou o artefato que concentra a rede social; e 
Eigenvector centrality (Centralidade por autovetor), que permite estabelecer a importância do 
ator ou do artefato da “tecnologia social” e explorar seu papel com vistas à sustentação da 
“tecnologia social”. Ambos podem também identificar os atos evidentes na rede social. 

A Análise da Rede Social deve permitir a observação dos resultados do sistema 
tecnológico em gráficos, considerando as limitações teóricas e empíricas, de acordo com as 
respostas aos requisitos previamente estabelecidas, pelo modelo, e de acordo com a 
peculiaridade da rede social. As descrições das limitações e das implicações teóricas da ARS 
são supridas por outros instrumentos de observação. As insuficiências de ambos são relatadas 
como necessidades de novos estudos. 
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As evidências teóricas mostram que há uma relação entre os estudos sobre tecnologia 
e sociedade, principalmente via ator-rede, e o uso da Análise de Redes Sociais como ferramenta 
metodológica destes estudos. Nesse sentido, a ARS: 

 é pertinente à observação de sistemas tecnológicos de “tecnologias sociais”; 
 não deve ser o único instrumento de observação da “tecnologia social”; 
 pode ser considerada como uma das ferramentas metodológicas de captação da 

interação entre técnica e conhecimento em um modelo metodológico 
interativo.  

2.4 RELEITURA DOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DO MODELO METODOLÓGICO  

A releitura da fundamentação teórica ocorreu a partir da experiência de uma tese de 
método predominantemente indutivo. Ela permitiu a construção de um posicionamento sobre a 
compreensão da “tecnologia social”, depois de exploradas as bases teóricas: dos estudos de 
CTS; da sustentabilidade; da “tecnologia social” e seu ineditismo; de sistemas tecnológicos e 
sistemas econômicos; e de movimentos sociais de “inclusão e exclusão social”.   

Trata-se da análise teórica como uma desconstrução do termo “tecnologia social”, de 
acordo com a aderência da teoria à evidência empírica. Traz os fundamentos teóricos do modelo 
diante da possibilidade da interpretação dos fatos. Trouxe à tona o entendimento de que a 
“tecnologia social” é uma alternativa de comportamento pró-sustentabilidade. Desta forma, é 
uma opção, uma escolha, uma proposta de substituição daquilo que se verifica por envolver 
uma preferência, uma necessidade de mudança, ou uma evolução do tecido social. Isto requer 
vontade, esforço e modificação de comportamento.  

Embora na abordagem teórica realizada até aqui haja indícios desta desconstrução 
terminológica, as próximas linhas apresentam com clareza estes elementos até reconstruir um 
alinhamento teórico e prático com os fundamentos para o modelo proposto por esta tese. 

O primeiro argumento da desconstrução do termo da “tecnologia social” está na leitura 
de que toda tecnologia é social, assim como toda inovação é social. O que varia é a opção sobre 
aquilo que se revela da interação de técnicas e de conhecimentos por meio da ação ou do 
comportamento humano. A tecnologia é abstrata e sua revelação é mediada pela ação humana 
em sociedade. 

A desconstrução do termo “tecnologia social” tem origem a partir do texto de Dagnino 
(2010). Vale lembrar, conforme mencionado anteriormente, que Dagnino (2010, p. 206-207), 
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em “Em direção a uma teoria crítica da tecnologia”, constrói o significado de “tecnologia 
social” sobre as relações de trabalho e da tecnologia convencional (TC) “conceituando 
tecnologia como o resultado da ação de um ator social sobre um processo de trabalho, no qual, 
em geral, atuam também outros atores sociais que se relacionam com artefatos tecnológicos 
visando à produção”. Para o autor, a TC é “o resultado da ação do empresário sobre um processo 
de trabalho que permite uma modificação no valor de troca do produto (ou da produção) gerado 
passível de ser por ele apropriada (sob a forma de mais-valia relativa)”. Já a “tecnologia social” 
(TS) é vista pelo autor “como o resultado da ação de um coletivo de produtores sobre um 
processo de trabalho que permite uma modificação no produto gerado passível de ser apropriada 
segundo decisão do coletivo”.   

Herrera (1981) trata da “tecnologia social” como uma alternativa, opção ou escolha de 
comportamento, visto que em “A geração de tecnologias nas zonas rurais” avança sobre o 
conceito de tecnologia apropriada apresentando uma metodologia para a geração de tecnologias 
adequadas, como a possibilidade de escolhas sobre a forma da revelação da interação da técnica 
e do conhecimento. Ao compreender que a “tecnologia social” é uma escolha de 
comportamento para a sustentabilidade, há a opção da mudança social, e Thomas e Fressoli 
(2010), em “Em busca de uma metodologia para investigar tecnologias sociais”, avançam das 
discussões teóricas para a operacionalização do conceito de “tecnologia social”. Como a 
sustentabilidade é composta de partes que compõem um todo, envolvendo as diversas 
dimensões do comportamento humano, Thomas e Fressoli (2010) estão alinhados com este 
entendimento. Eles indicam as possibilidades de aplicação conceitual da “tecnologia social” 
por tipo de problema ou necessidade dos grupos sociais, além das relações de trabalho e 
independentemente do tipo da relação social. Assim, os autores propõem critérios de 
classificação das experiências de “tecnologia social” em relativas: à fome, às enfermidades 
endêmicas, ao déficit habitacional, ao acesso à energia elétrica, à água potável, à educação, aos 
bens culturais, às redes de comunicação, entre outros. A “tecnologia social” seria uma opção 
ou uma alternativa para a superação de desequilíbrios ou comportamentos desarmônicos que se 
revelam no tecido social. 

O segundo argumento de desconstrução do termo “tecnologia social” incide sobre a 
compreensão de que a sustentabilidade é um estado de equilíbrio, que compreende a satisfação 
e o bem-estar da vida dos indivíduos em sociedade, enquanto buscam a felicidade hoje e 
amanhã. A felicidade passa pelos sentidos. Nós nos sentimos bem e felizes quando estamos em 
contato com revelações que possibilitem ouvir, ver, sentir gostos e cheiros agradáveis, tecidos 
macios, entre outras sensações interiores de harmonia. Caso se verifiquem desequilíbrios ou 
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desarmonias oriundos da poluição, da desigualdade de renda e das demais desorganizações do 
comportamento humano em sociedade, não estaremos satisfeitos, sentir-nos-emos 
desconfortáveis e não haverá sustentabilidade, mas a possibilidade da vontade de mudança. De 
acordo com Houaiss e Villar (2001), felicidade é a satisfação por ser produtivo. Assim, infere-
se que como a produtividade é um momento de equilíbrio, a sustentabilidade é o coletivo de 
felicidade.  

O argumento se baseia nos trechos teóricos mencionados anteriormente sobre a 
complexidade da sustentabilidade. Vale lembrar que os autores sobre o tema enfrentam 
conflitos no momento de limitar as linhas e abordagens sobre o assunto. Há um esforço para 
tentar operacionalizar e sistematizar este conceito. Isto ocorre porque a sustentabilidade é 
composta por dimensões que envolvem a capacidade de sobrevivência do ser humano e, 
consequentemente, suas relações organizacionais, entre agentes com distintos interesses, em 
distintos ambientes e sistemas de interação. Sachs (2007), apesar de tratar das questões políticas 
participativas e de técnicas apropriadas, redige sobre o desenvolvimento sustentável 
incorporando a dimensão social à econômica e ambiental. Bellen (2005) diz que o 
desenvolvimento sustentável pode ser entendido pela interação entre as dimensões social, 
econômica, ambiental, cultural e geográfica.  

Para a compreensão da “tecnologia social” como alternativa pró-sustentabilidade, a 
definição adotada é a de que esta busca é um processo de transformação, em sucessivos 
momentos de mudança, que ocorrem de forma harmoniosa em suas dimensões social, 
ambiental, econômica, espacial e cultural. Por ser um processo relativo à interação e ao 
compartilhamento de técnica e conhecimento, é inerente ao comportamento humano em 
sociedade que se revela no tempo, no espaço, no meio ambiente, na cultura e na economia a 
partir da liberdade do indivíduo enquanto partícipe do tecido social.  

Ser sustentável tem como princípios: a essencialidade da vida; a liberdade dos 
indivíduos para sobreviverem em um único planeta; o comportamento cíclico de renovação em 
busca do equilíbrio; a complexidade do comportamento humano no tecido social; a 
multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, bem como o senso 
comum. Em Houaiss e Villar (2001) a sustentabilidade está relacionada à garantia da vida.  

Os esforços para compreender a origem e a natureza dos impasses da vida não têm 
sido tarefa de apenas uma ou outra área do conhecimento, mas de diversas, ou melhor, de todas 
aquelas que possuem interesse em solucioná-los. A sustentabilidade é um tema multidisciplinar, 
embasado pela lógica do pensamento complexo. Capra (2001, 2002) aborda as conexões e a 
teia de entendimentos científicos necessários à compreensão da sustentabilidade, a partir da 



117 

 

compreensão dos sistemas vivos. Morin (2003) apresenta as bases do pensamento complexo, 
dado o imbricamento de conhecimentos necessários à compreensão dos problemas práticos 
como por exemplo a sustentabilidade.  

Considerando as construções terminológicas construídas a partir da leitura de Houaiss 
e Villar (2001), tecnologia é um sistema interativo de técnica e conhecimento, que se revela 
pelo comportamento humano em sociedade. Social diz respeito a um grupo de indivíduos, à 
coletividade, à comunidade ou, ainda, ao entrelaçamento de indivíduos no tecido social. 
“Tecnologia social” é aquela que resulta do comportamento das pessoas, pelas pessoas e para 
as pessoas. Uma terminologia que se alinha com a discussão sobre desenvolvimento sustentável 
contida em Silva (2006). 

Quando se compreende o comportamento livre de indivíduos entrelaçados na vida em 
sociedade, pode ocorrer uma democracia, que, conforme Houaiss e Villar (2001), atrela-se ao 
exercício soberano do povo para exercer o poder. Trata-se da autonomia de decidir e escolher. 
Então, um indivíduo ou uma comunidade é soberana em si. Partes que compõem uma sociedade 
regida por regras, normas e leis, como uma organização política de um estado, soberano, na 
composição do todo, caracterizam a complexidade do tecido social. As partes têm ritmo e 
identidade própria, característica, peculiar a cada momento e a cada espaço em que se revelam. 
Houaiss e Villar (2001) também apresentam “estado” como “o conjunto de qualidades ou 
características com que as coisas se apresentam ou o conjunto de condições em que se 
encontram em um determinado momento”. Portanto, infere-se que um estado de 
sustentabilidade é uma revelação tecnológica, oriunda das escolhas dos seres humanos pela 
essencialidade da vida.  

As redes de relações que se revelam a partir do comportamento humano são partes de 
tecidos de um todo construído em conjunto que, quando em equilíbrio, denomina-se 
sustentável. A construção de um sistema interativo de técnica e conhecimento para a 
essencialidade da vida, em conjunto, supõe o compartilhamento de tecnologia. Com base em 
Houaiss e Villar (2001) entende-se que compartilhar é arcar juntamente, como um papel das 
partes para enfrentar e encarar, em companhia, reunido, unido, ao lado, de modo conjunto, ao 
mesmo tempo. Diferente de dividir, mas na expressão daquilo que se “relaciona por 
subordinação”, ao lado, em companhia, e que “expressa os sentidos”. O inverso seria a 
revelação do sem compartilhar, que difere do entendimento de uma que ocorre por meio do 
acordo das partes, quando referente às relações interpessoais diversas como o afeto, a 
aproximação, ou aquelas que refletem a essencialidade da vida. 
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A mudança de comportamento da revelação da “tecnologia social” está na substituição 
da concentração de técnicas e de conhecimentos pelo compartilhamento. Um processo de 
mudança é composto de estágios de evolução e tem como resultante uma curva de 
aprendizagem. Inicia-se com a opção por uma alternativa que difere da forma de conduta 
anterior. Pode ser entendido como um esforço inicial, que na qualidade de seus atributos 
revelados, ao longo do tempo passa a ter ganhos de produtividade até atingir o momento de 
equilíbrio. A modificação do espaço se esgota em períodos de tempo e infere-se que, em um 
processo evolutivo, o equilíbrio chega ao seu limite em um próximo estágio de saturação, 
quando ocorre a perda de produtividade. Neste movimento cíclico, o tecido social se renova 
com o aprendizado adquirido no processo de mudança de comportamento.  

O compartilhamento de técnica e de conhecimento, bem como o empreender com 
qualidade e produtividade são comportamentos harmônicos. Assim, também é possível definir 
“tecnologia social” como o empreendimento com comportamentos harmônicos livres na 
construção do equilíbrio. Houaiss e Villar (2001, p. 1128) escrevem que empreendimento é o 
“ato de uma pessoa que assume uma tarefa ou uma responsabilidade” de um projeto ou de uma 
realização. O decidir realizar pode ser entendido como um processo de revelação tecnológica 
que compreende a escolha do comportamento adotado a partir de um ato soberano. Realizar 
projetos em uma sociedade envolve relações sociais e, por isto, infere-se que todo 
empreendedorismo é social. Nesse sentido, qualquer revelação tecnológica é das pessoas, pelas 
pessoas e para as pessoas. A diferença está na abrangência, nos meios e nos fins das atividades 
desempenhadas.  

O comportamento empreendedor pode se revelar nos diversos setores da atividade 
econômica. São formas de tecelagens dos fios de cada indivíduo ou empresa. O que difere é a 
forma e a escolha que se faz sobre os comportamentos no meio social. Podem existir políticas 
públicas, ações de responsabilidade social, de extensão acadêmica, do terceiro setor ou da 
sociedade civil organizada, realizadas pelas pessoas e para as pessoas, mas que não conduzam 
à essencialidade da vida, ao equilíbrio ou à sustentabilidade. Por outro lado, atuações na 
atividade econômica por empresas privadas podem se revelar harmônicas e também são das 
pessoas e para as pessoas, porque são parte do tecido social. Em meio aos estudos de CTS, há 
a busca por quantificar e dimensionar a relação entre tecnologia e sociedade e, tradicionalmente, 
apresenta respostas tanto “positivas” quanto “negativas”. Aí surge o espaço para compreender 
o comportamento das partes do tecido social e as formas de observar e de medir as revelações 
da essencialidade da vida.  
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Uma metodologia interativa de captação da “tecnologia social” como alternativa para 
a sustentabilidade se revela por meio de instrumentos alinhados à sua proposição. Assim, firma-
se nos princípios: da essencialidade da vida; da liberdade; da complexidade; da 
multidisciplinaridade; e da produtividade cíclica. Esta metodologia é uma forma de revelação 
de comportamento, tanto quanto aquilo que se propõe a captar, medir e construir em conjunto. 
Nesse sentido, tem como diretrizes de comportamentos: o equilíbrio nas relações sociais; a 
democracia; a construção conjunta; o compartilhamento de técnicas e de conhecimentos; e a 
percepção de renovação de ciclos, com qualidade, produtividade e otimização.  

Além de apresentar ferramentas e instrumentos adequados, seu alinhamento aos 
princípios da sustentabilidade depende da revelação tecnológica por meio das escolhas das 
ações do pesquisador, que é parte da rede social estudada. A metodologia proposta para 
observar a “tecnologia social” tem como um de seus elementos a explicitação do 
comportamento humano e suas relações no tecido social, de modo a captar as revelações da 
interação entre técnica e conhecimento, possibilitando, em construção conjunta, a percepção do 
processo de mudança pela rede social estudada. Desta forma, por meio do compartilhamento 
de técnica e conhecimento, a observação do comportamento humano dos grupos sociais pode 
resultar na escolha de mudança das pessoas, pelas pessoas e para as pessoas, respeitando a 
identidade e a liberdade dos indivíduos. 

De acordo com a percepção cíclica do comportamento humano, nesta metodologia 
considera-se a curva de aprendizagem como momentos do processo da interação entre técnicas 
e conhecimentos, até que se revelem por meio do comportamento humano ou em artefatos 
tecnológicos. Uma rede social aprende ao longo do tempo, tanto quanto um indivíduo. Contudo, 
há momentos distintos neste processo que são relativos às oscilações da capacidade de 
aprendizagem no decorrer da curva. 

A capacidade de aprendizagem está relacionada à produtividade do processo de 
aprendizagem que tem um esforço inicial, torna-se mais efetiva ao longo do tempo e depois 
satura, para o início de um novo ciclo. Em contrapartida, este processo se limita pela capacidade 
de absorção e assimilação de conhecimentos que também saturam ao longo do tempo. 

Consideram-se as duas seguintes leis do comportamento humano para caracterizar os 
momentos de aprendizagem na curva: a lei dos rendimentos decrescentes de escala e a lei da 
utilidade marginal decrescente (PINDYCK, 2005). Estes raciocínios cíclicos são relativos ao 
comportamento econômico no uso de recursos escassos para atender as necessidades ilimitadas 
das pessoas e também estão presentes nas lógicas da produção, tomada de decisão e 
planejamento estratégico, entre outros (PINDYCK, 2005). Conformam a compreensão da 
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produção, do consumo e de que toda estrutura possui limites, equilíbrios individuais, equilíbrios 
sociais e renovações cíclicas.  

A lei dos rendimentos decrescentes diz que dada uma estrutura física fixa, à medida 
que se incrementam fatores variáveis a produção cresce a taxas cada vez menores. Dela se extrai 
o entendimento de três momentos: o de ganho de produtividade; otimização; e saturação. A lei 
da utilidade marginal decrescente diz que a percepção de satisfação em relação à utilidade de 
um bem ou serviço consumido decresce à medida que se adquire uma unidade a mais do 
produto. Dela se extrai o entendimento de quatro momentos: o de euforia; o de tranquilidade; o 
de saciedade; e o de saturação. Ambas se cruzam na combinação de diversos momentos de 
equilíbrio e ocorrem no tempo e no espaço sob a lógica de renovação de ciclos.  

Considerando as oscilações do comportamento humano enquanto estruturas 
produtivas e de consumo (Figura 05), é possível substituir os termos de “inclusão e exclusão” 
por momentos de impulsos, decisões e momentos iniciais, equilíbrios e saturações. Trata-se do 
entendimento  de impulsos (de energia) e saturações (perdas de energia) que se evidenciam em 
comportamentos harmônicos (impulso energético) e desarmônicos (perda de energia) e 
momentos de equilíbrio (produtividade) e desequilíbrio (perda de produtividade), que fazem a 
tecnologia oscilar entre momentos de “tecnologia concentrada” e de “tecnologia social”. Assim, 
uma parte do tecido social, que compõe o todo, pode apresentar momentos de desequilíbrio e 
comportamentos desarmônicos, bem como, de modo cíclico, comportamentos harmônicos e 
equilíbrios. Isto se revela de acordo com o momento e com a identidade de cada parte do tecido 
social, no tempo e no espaço. 
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FIGURA 05 – COMPORTAMENTO CÍCLICO DA “TECNOLOGIA SOCIAL” (PARTE) EM RELAÇÃO AO 
SISTEMA TECNOLÓGICO (TODO) 

Fonte: Autoria própria (2015).  
 

A Figura 06 que se segue é outra forma de expressar o comportamento de ciclos de 
renovação da “tecnologia social”. Ao longo do tempo os impulsos causam alterações nas tramas 
do “tecido social”. A proposição de um modelo metodológico interativo da “tecnologia social” 
está em captar os momentos de partes do tecido social para explicitar suas revelações, no tempo 
e no espaço, de modo a construir alternativas em conjunto para a sustentabilidade. Trata-se de 
uma capacidade de leitura do processo de materialização de sistemas tecnológicos. A 
contextualização dos momentos da sociedade fundamentam a compreensão dos 
comportamentos das partes do tecido, que revelarão peculiarmente a interação de técnicas e de 
conhecimentos. 
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FIGURA 06 – COMPORTAMENTO CÍCLICO DA “TECNOLOGIA SOCIAL” (PARTE) COMO 

MODIFICAÇÃO DA TRAMA DO TECIDO SOCIAL (TODO) 
Fonte: Autoria própria (2015). 
  

2.4.1 OBSERVAÇÃO EMPÍRICA CONTEXTUAL SOB OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
DO MODELO METODOLÓGICO 

Tecnologia é a interação de técnica e de conhecimento que se revela por meio do 
comportamento das pessoas. Ela é abstrata e pode ser verificada pelos produtos das ações, dos 
atos ou dos comportamentos assumidos e desempenhados pelo ser humano. Consiste em um 
meio, ou espaço, interativo caracterizado por um sistema tecnológico, com partes imateriais e 
materiais, de onde se originam inovações, objetos, produtos, artefatos, empresas, comunidades, 
cidades, entre outras coisas que se organizam no meio social, ciclicamente no tempo e no 
espaço.  

A tecnologia não está restrita aos inovadores ou aos cientistas, ela faz parte do 
cotidiano das pessoas e é inerente à dimensão humana. Está presente na família, na cultura, na 
saúde, no esporte, na educação, na produção, no trabalho, entre outras relações organizacionais 
da vida em sociedade. O comportamento humano é composto por diversas faces que se revelam 
de acordo com as relações e interações estabelecidas na busca da sobrevivência, entre outros 
objetivos e necessidades individuais e sociais. Tal comportamento pode ou não estar atrelado à 
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naturalidade do ser, diante das escolhas, alternativas e opções de cada indivíduo. Por ter a 
capacidade de aprender, no decorrer do tempo, o ser humano é um ator ou um fio, 
constantemente em fiação e tecelagem, do tecido social, ou espaço, que interage entrelaçando-
se com os demais fios. Esta capacidade interativa do comportamento humano, no tempo e no 
espaço, é tecnologia porque envolve técnicas e conhecimentos inerentes à sobrevivência, ou à 
vida, de uma parte, indivíduo, diante do todo, social. Da tecelagem surgem os produtos sociais. 

Existe o entendimento de que a sobrevivência é uma luta, um jogo, uma competição, 
em que aqueles que concentram ou dominam técnicas e conhecimentos se sobressaem em 
relação aos demais. Quando ocorrida desta forma, a relação entre os seres humanos se apresenta 
como disputa de forças opostas, provocando disparidades e desequilíbrios nas relações 
familiares, de amizade, de gênero, de higiene e saúde, de produção, de trabalho, entre etnias e 
raças, entre costumes, entre culturas, entre religiões, entre ideologias e demais relações 
existentes na vida em sociedade. Nesse sentido, para sobreviverem, as pessoas se distanciam, 
se apegam a “lados” ou a posições nas disputas de forças, concentrando técnicas e 
conhecimentos para se protegerem do lado oposto. O resultado é a desconstrução do outro como 
fundamento, insustentável, do próprio posicionamento, visto que o oposto é dinâmico e mutável 
e não sustenta argumentos rígidos, temporais e atemporais. O resultado da criação de oposições 
é uma sociedade desigual, desarmônica ou desequilibrada, porém única. Um todo composto por 
partes conflitantes e com extremos que sobressaem aos olhos, pelos desequilíbrios que se 
tornam evidentes nas situações de crises sociais como as financeiras, as de produção, as guerras, 
entre outras. A concentração em oposições se revela em desorganizações sociais no tempo e no 
espaço. 

O fato é que, por enquanto, sobrevivemos, vivemos, convivemos, coexistimos e nos 
comportamos em um único planeta que chegou ao limite de sua capacidade de regeneração. A 
Terra saturou por esta forma de vida do meio social. Não há mais de onde tirar recursos naturais 
e para onde ir sem ser influenciado, atingido ou afetado pelo produto da forma como nos 
comportamos em sociedade. Em outros momentos, no tempo e no espaço, ao esgotar um 
território, um meio de vida ou de relações de produção, os seres humanos saíam em busca de 
sobrevivência em novos espaços e novas organizações territoriais que permitiam encontrar um 
novo equilíbrio de vivência. Houve transições como aquela da Pré-história para a Idade Antiga, 
a da Idade Antiga para a Idade Média, a da Idade Média para a Idade Moderna, a da Idade 
Moderna para a Contemporânea.  

Hoje, as tecnologias da informação e da comunicação (TICs) e, mais especificamente, 
a internet esgotaram o espaço individual das pessoas. Seja por qual tipo de registro ou 
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rastreamento, sabe-se que não há para onde ir sem que alguém saiba. Todos fazem parte e isto 
traz à tona a intensificação da observação sobre a forma de comportamento e de conduta do ser 
humano que está sujeito a hackers, a frequências de ondas, a exposições em redes sociais, a um 
volume maior de críticas e julgamentos, em relação aos meios sociais e morais dos quais 
participa e dos quais não participa ativamente ou conscientemente. A sociedade está 
aprendendo com a excessiva exposição por fotos, textos e vídeos, além da instantaneidade dos 
meios de difusão e propagação de informações, porque está sujeita ao todo do tecido social 
global e não apenas às suas partes. Técnicas e conhecimentos em meios virtuais podem ser 
utilizados de modo concentrado, quando geram desequilíbrios, ou compartilhado, quando 
direcionados para construir alternativas de essencialidade da vida em conjunto com os demais 
entes da sociedade.  

Em crises, o meio de vida é questionado e repensado. Os valores e os princípios da 
sociedade são testados e as pessoas estão sujeitas à situação de extrema sobrevivência e pressão, 
em um estado de saturação. Então, hoje se esgotou a era da informação e do conhecimento, 
porque ao invés de apenas buscá-los, a sociedade passou a pensar o que fazer com o volume de 
técnicas e conhecimentos disponíveis e como se comportar e interagir diante deles. Uma crise 
é a voz da sociedade dizendo de várias formas: mude o comportamento, porque esta forma de 
vida social e de organização dos meios de produção não cabem mais. A construção de um novo 
equilíbrio será revelada pelo comportamento das partes do tecido social. 

As ciências sociais e, de modo mais enfático, as aplicadas, fazem o esforço de traduzir 
estas mudanças e, depois de um tempo, é possível realizar um apanhado histórico. O desafio 
está em explorar a desmistificação dos fatos da consciência social individual, em que cada 
pessoa opta, ou não, pela percepção das mudanças de comportamentos, para prevenir ou 
amenizar as crises, ao invés de concentrar técnicas e conhecimentos, como forma de precaução 
excessiva, e de esperá-las chegar para remediar. Isto está de acordo com a forma como cada ser 
humano enxerga sua realidade e com a forma de equilibrar, ponderadamente, o 
compartilhamento e a concentração, nos momentos pertinentes e adequados de revelação.  

A história da sociedade mostra que o ser humano tem capacidade adaptativa, cada qual 
com a sua realidade de tempo e de espaço, assim como cada parte do tecido social tem sua 
forma e seu tempo de mudança, mesmo que componham um todo interativo. Enquanto partes 
do tecido social estão em momentos de defesas de extremos, com conflitos, outros já vivem 
direcionados à construção conjunta e à essencialidade da vida. Ao mesmo tempo em que alguns 
sobrevivem na crise, outros vivem na alternativa de superá-la e outros estão em equilíbrio. 
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A complexidade diz que não há palavras para todas as pessoas, juntas e ao mesmo 
tempo, descreverem a totalidade de um indivíduo ou de uma parte do tecido social, porque nem 
todos juntos seriam capazes de saber e de conhecer o todo. A humanidade está restrita às partes 
e àquilo que é possível de ser expresso, assim como uma pessoa não consegue traduzir as 
emoções e os sentimentos em palavras. Desequilíbrios e equilíbrios sociais são percebidos pelos 
comportamentos das pessoas que compõem o tecido social, porque são revelações das emoções 
e das sensações. Apesar de não haver a possibilidade de traduzir em palavras, há a possibilidade 
de compreender os comportamentos desarmônicos e harmônicos que levam ao desequilíbrio ou 
ao equilíbrio social. Assim, há a possibilidade de criar alternativas de comportamentos que não 
desencadeiem crises, assim como há a medicina preventiva. Trata-se de um autoconhecimento 
individual que se reflete em partes e no todo do tecido social. 

Técnicas e conhecimentos estão aí, relativamente disponíveis, para aqueles que os 
quiserem, para decidirem e saberem o que farão com eles. A diferença está na forma como cada 
pessoa lê, interpreta e decide sobre suas ações diante das informações e dos fatos com os quais 
entra em contato. As tecnologias da informação e da comunicação permitem que parte da 
população mundial perceba a velocidade da difusão de técnicas e de conhecimentos e das 
inovações tecnológicas, como se tivesse acelerado a velocidade de processamento da 
informação, sem escoá-la para as demais partes da produção, gerando concentração e perda de 
produtividade. Um descompasso de percepções e ações que desorientam as ações dos 
indivíduos no tecido social. Um distanciamento entre a virtualidade da interação de técnicas e 
de conhecimentos e a revelação que não rende ou não gera renda suficiente porque não tece, 
mas concentra. Um tempo do processo de conscientização entre aquilo que se sabe e aquilo que 
se realiza. 

Hoje, as TICs permitem elaborar milhares de projetos e informações diárias, mas são 
os seres humanos que não possuem esta capacidade de produção ou velocidade de 
concretização. Há um esgotamento daquilo que se pode chamar de capacidade humana para 
esta forma de vida em sociedade e para esta forma de organização da produção. Há um momento 
de aprendizagem da inteligência emocional para conciliar o imediatismo da virtualidade e o 
imediatismo da revelação material.  

Se entendidos como uma capacidade física, os seres humanos também se esgotam e 
chegam ao limite acionando mecanismos de defesa para a sobrevivência, seja do corpo, da 
mente, de seus campos ou fluxos energéticos, seja no posicionamento em extremos das relações 
sociais. Ocorrem, então, as disparidades de comportamentos nas relações humanas. Um ser 
humano precisa de ar, água, alimentos, silêncio, repouso e sono para sobreviver e conseguir 
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estabelecer relações, interagir e viver em sociedade, tanto quanto cada parte do tecido social 
também sente esta necessidade. São formas de processamento e assimilação de processos de 
mudança que ficam evidentes nas leituras de comportamentos que a sociedade revela.  

Ao mesmo tempo em que o sensacionalismo, o terrorismo e o medo atraem parte da 
população, outras formas de expressão social, como as mídias e propagandas, vendem vida. 
Apesar de entregarem mercadorias, ilustram anseios como o equilíbrio familiar, o 
autoconhecimento, o amor ao próximo, o amor próprio, a espiritualidade, sensações e emoções 
que traduzem a felicidade, o bem-estar e a qualidade de vida, mostrando uma das necessidades 
ou aquilo que se pensa e vive na sociedade. Por outro lado, há uma confusão entre as sensações 
e as emoções virtuais, radialistas e televisivas e aquelas vivenciadas pelo corpo dos seres 
humanos. A humanidade está aprendendo e desenvolvendo inteligência emocional para lidar 
com a velocidade da informação desde o surgimento da publicação gráfica de livros, jornais, 
do rádio, da televisão, da internet. Está aprendendo a lidar com a concentração da informação, 
sobre a qual alguns não querem ter conhecimento.  

Conhecer o mundo e se posicionar diante dele também faz parte do senso comum, pela 
simples troca de experiências entre as pessoas. Como o volume de trocas acentuou, acentuou a 
velocidade de conscientização, assimilação e revelação. Ocorre que a velocidade de 
processamento da mente por vezes não acompanha a ação e gera uma ânsia de mudança, que 
tem tempo e espaço para acontecer no mundo material. Há uma ânsia para ser feliz, sendo que 
a felicidade está presente e é construída no decorrer da vida. Há ansiedade ao mesmo tempo em 
que há alternativas de busca ao equilíbrio como alimentações, respirações, meditações, formas 
e proposições de busca alternativa de qualidade de vida e de silenciar. Há uma ânsia de que os 
outros mudem em substituição à mudança própria, como se a mudança externa suprisse os 
anseios satisfatórios de si. Uma ansiedade de ver fora, revelar e externar aquilo que tem tempo 
de se revelar. Uma contraposição entre a ânsia de mudança e o registro de sua ocorrência, sendo 
que a cada momento ela já aconteceu. Como se os ciclos de renovação se acentuassem, em 
passos maiores que as pernas, e atropelassem a naturalidade de viver experiências de vida, que 
levam um tempo diferente para se revelar.  

Enquanto alguns vivem a tranquilidade de suas opções de vida, a ansiedade de outros 
em ver uma mudança concreta desencadeia impactos, crises e rupturas, que são violentas e 
acentuam a herança da mágoa social presente na cultura dos povos. Em outras opções de 
comportamentos, alguns vivem o aprendizado emocional da reciclagem gradativa, enquanto 
outros seguem seus passos sem desalinhos, na cura da mágoa social. A aprendizagem emocional 
da reciclagem se refere às transformações no tempo e no espaço e a momentos de renovação, 
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por enquanto, em um único planeta, a Terra, com um único tecido social, em que cada um 
escolhe a forma de vida e de sobrevivência.  

O imediatismo do consumo, a velocidade da produção e da financeirização, o volume 
de informações das relações estabelecidas pelas diversas redes sociais com as quais um 
indivíduo entra em contato, bem como a confusão da segregação social que pode acentuar 
posicionamentos rígidos, entre as outras formas de aceleramento do uso da capacidade humana, 
revelam-se nas doenças da vida moderna, entendidas como desequilíbrios e crises individuais. 
Expandindo para a sociedade, isto se revela pelas inúmeras crises concomitantes. No entanto, 
vale lembrar que existe, para as partes da população, cada qual em sua forma de vida, um 
conhecimento e uma ciência tanto científica quanto do senso comum sobre a experiência vivida 
pela humanidade. Da mesma forma que as técnicas e os conhecimentos estão disponíveis para 
decidirmos como serão utilizados pelas pessoas, em cada momento de aprendizagem. 

O conhecimento e o meio de vida de parte da sociedade mostram um momento de 
limites, esgotamentos, crises, caos e colapsos. Na última década o mundo tem experimentado 
constantes desequilíbrios revelados por crises do meio ambiente, dos recursos naturais, 
financeiras, da produção, de Estados, de valores, de gênero, de eugenia, de relações familiares, 
de trabalho, entre outras, além dos desastres naturais. Elas são acentuadas por posicionamentos 
rígidos em técnicas ou conhecimentos, ou pelas concentrações tecnológicas, que impedem, 
dificultam ou criam obstáculos ao diálogo, à criatividade de alternativas e à visão para um novo 
equilíbrio. Ao mesmo tempo em que a crise ocorre, as pessoas criam mecanismos de defesa 
para sobreviver, acentuando as disparidades.  Sociedades experimentaram o colapso quando 
não flexibilizaram os posicionamentos rígidos de lados extremos. Preferiram competir 
excessivamente e guerrear ao invés de dialogar e de construir um novo espaço equilibrado. 
Chegamos ao limite desta forma de organização da vida em sociedade porque não há mais para 
onde ir, nem mais territórios para dividir ou segregar. Fazemos parte de um todo, que se pode 
chamar de “o mundo em que vivemos”. Todas as pessoas fazem parte ou habitam um único 
planeta composto por um único tecido social, com diversas partes, cada um na sua identidade 
ou forma de vida. Fios de diversas identidades, formas, aspectos e características que se 
entrelaçam de diversas formas para compor uma borda, uma renda, em que é possível construir 
alternativas de vida em conjunto.  

A insustentabilidade é um desequilíbrio que remete às extremidades e à situação de 
um momento de esforço limítrofe da sociedade. Apresenta rupturas, explosões, desordens e 
reflete sensações de cansaço, ansiedade, e falta de força. Um momento de desconstrução, em 
que a sociedade se sente desprotegida e se encontra preocupada com a sobrevivência imediata, 
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que passa pela necessidade de suprimir a fome, o desabrigo e a insegurança. A memória da 
mágoa social vem à tona com a insatisfação, a tristeza, o mal-estar e a necessidade da estocagem 
e do consumo imediato por uma parte da sociedade desacreditar em sua própria capacidade e 
qualidade futura de produção. Neste momento, por buscar exaustivamente a sobrevivência 
imediata, sobressai-se o individualismo, a concentração de forças, e o tecido social torna-se 
desarmônico, incoerente, opaco, dissociado, improdutivo, com fios soltos e sem renda.  A 
consciência da infelicidade social passa pelos sentidos ao perceber que se está: vendo coisas 
ruins, como a fome, a miséria, a pobreza e a criminalidade; aspirando gases tóxicos e poluídos; 
ingerindo alimentos contaminados; sentindo frio e desconfortos; e ouvindo notícias ruins. 
Assim, o ser humano deixa de pensar a vida, o lazer e o meio social, esquece-se de planejar e 
pensar o futuro, percebe-se sem opção, torna-se sem visão até engessar-se e estagnar-se em uma 
reflexão de que “a conta não fecha”. Também surge o pensamento de que a sociedade não vai 
mudar, mas, no entanto, já mudou o comportamento e a organização do meio social, superando 
inúmeras situações de crise e de limites. Por isso, ainda há vida e reconstrução.  

O que passou na história da humanidade serviu de aprendizado para as próximas 
situações. O momento de insustentabilidade é a sociedade dizendo: mude para sobreviver e 
encontrar o novo equilíbrio da vida e da felicidade. A sociedade aprende tanto quanto uma 
organização aprende, busca meios e cria alternativas de sobrevivência. Hoje, por meio das TICs, 
a sociedade emite diversos relatórios apresentando os números e as evidências de suas falhas 
de comportamentos, ao mesmo tempo em que começa a buscar soluções em sua memória ou a 
criar alternativas para sobrevivência e, em sequência, para a vida.  

O conjunto de crises não é apenas recessão, é depressão. Não é a primeira vez que a 
humanidade passa por um momento como este. A sucessão da I Guerra Mundial, da Crise de 
29 e da II Guerra Mundial, por mais que elas não tenham sido concomitantes, também não tinha 
o nível tecnológico disponível nos dias de hoje. À época o esgotamento do espaço pode ter 
ocorrido pela insuficiência de técnicas e conhecimentos que suprissem as necessidades 
imediatas de reconstrução. Hoje, há técnicas e conhecimentos relativamente suficientes e 
disponíveis para superar os desequilíbrios e isto depende de como a sociedade irá se comportar 
para superar a fase de sobrevivência e passar a se ocupar com a nova forma de vida. 

Há uma parte da população que conhece e tem memória social das transições, dos 
desastres, das crises, das guerras, entre outros fenômenos e mágoas sociais. Há outras parcelas 
que preferem o conformismo de ter a impressão de que nada vai mudar, ou não têm a percepção 
sobre as mudanças de outras parcelas, outras que não querem ver ou saber, umas que levam 
mais tempo e outras que mudam repentinamente. Também há uma parte da população que, além 
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de conhecer ou ter vivido estas experiências, conhece as técnicas e as alternativas de 
reconstrução para um novo equilíbrio. Também apresenta inteligência emocional para a 
reconstrução.  

Os registros históricos, da ciência ou do senso comum, têm tanto a memória dos 
desequilíbrios e das rupturas, quanto das reorganizações e dos equilíbrios que se sucederam. Da 
mesma forma que os tecidos sociais, um indivíduo pode optar em se conhecer, conhecer o 
mundo em que vive e fazer as próprias escolhas de sobrevivência, optando por mudanças 
físicas, territoriais ou de comportamento em relação a si ou à sociedade. Trata-se da sabedoria 
para interpretar a revelação dos fatos e se posicionar diante deles, em busca da essencialidade 
da vida. A mudança do todo depende da mudança das partes. Trata-se de um processo dinâmico 
e contínuo, de um comportamento cíclico de renovação da vida. Envolve o reconhecimento, o 
posicionamento e o reposicionamento que se alternam entre desequilíbrio e equilíbrio. Pode ser 
visto como um nível de consciência, individual, social ou de partes do tecido social. 

O tempo e a forma de mudança são relativos a cada um e cada parte do tecido social. 
O processo adaptativo é outra vertente da revelação tecnológica que pode interferir na liberdade 
e no meio de vida das pessoas, pela interação social entre as diversas partes do tecido social. 
Há formas de se comportar, de interagir, de se relacionar e de participar. São escolhas e 
exercícios de princípios e de diretrizes de comportamentos.  

Pessoas de tecidos sociais urbanos circulam pelo planeta, colocam-se em contato com 
vilas isoladas de pescadores e vice-versa. Ao mesmo tempo em que milhares de pessoas não 
têm a opção de acesso físico ou virtual, há milhares de pessoas conectadas à internet e há 
pessoas que, por opção, não utilizam celulares, tanto quanto não utilizam “facebook”, “google”, 
outras redes e aplicativos. Outra questão adaptativa ocorre em relação às consequências da 
exposição das pessoas a altas frequências e velocidades. Todas estas controvérsias sobre os 
impactos da tecnologia na sociedade, de modo determinístico ou não, são consideradas nas 
discussões do campo de ciência, tecnologia e sociedade (CTS) e para a construção conjunta de 
alternativas para sustentabilidade. A revelação da organização do espaço não é apenas física, 
mas também virtual, entre outras formas materiais e imateriais. 

A construção conjunta pode ocorrer assim como viajantes que, pelo compartilhamento 
de técnicas e conhecimentos, trocam experiências de vida com as pessoas das vilas por onde 
passam. Por meio de registros históricos, sabe-se que na transição da Idade Média para a Idade 
Moderna, com o esgotamento do meio de vida nos feudos, as pessoas viajavam entre eles até 
criarem os burgos como uma alternativa à sobrevivência na época. Trocavam formas de vida 
que resultaram nas cidades. Hoje há pessoas que saem viajando pelo mundo e querem 
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transformar a experiência em livro, site, blog, entre outros meios. As viagens e migrações 
sempre ocorreram e são esforços e comportamentos que, de acordo com as necessidades 
individuais e sociais, buscam novas formas ou meios de vida mais produtivos ou satisfatórios. 
Nem sempre o encontram, mas compartilham técnicas e conhecimentos e com seus fios fazem 
parte da borda e geram renda, mesmo que não sejam contabilizados monetariamente. Há 
também os trabalhos voluntários que circulam e acabam por compartilhar técnicas e 
conhecimentos pelo planeta. Apesar de tecerem em conjunto não se sabe sobre a renda e a 
produtividade que resultam destas atividades. 

Além daqueles mencionados anteriormente, há outros diversos tipos de 
comportamentos individuais ou de partes dos tecidos sociais mostrando alternativas, que hoje 
saltam aos olhos, pelas inúmeras formas de TICs, pela ciência ou pela difusão do senso comum. 
Comportamentos que sempre existiram na sociedade, com pessoas que se colocam em situações 
extremas de sobrevivência para encontrar novas formas de vida ou novos equilíbrios, como 
artistas, andarilhos, viajantes, navegadores, expedicionários, pesquisadores, cientistas, 
esportistas, desafiadores, doutores, estudiosos, entre outras revelações. Pessoas que vão 
deixando rastros daquilo que pode ser uma experiência para a identificação da essencialidade 
da vida. Pessoas, fatos e coisas que gradativamente vão deixando de ser diferentes, 
“impossíveis”, impressionantes, absurdos, indignantes, ridicularizados e passando a ser 
admirados, utilizados ou considerados por outras pessoas da sociedade, quando percebidos 
como relevantes, importantes e cabíveis ao seu meio de vida.  

As situações são diversas porque ao mesmo tempo em que há aqueles que estão 
“chutando o balde” e saindo para desfrutar do mundo e encontrar alternativas, há aqueles que 
não saem do bairro porque simplesmente não querem, não gostam ou ali encontraram a 
essencialidade. Independentemente do comportamento, do nível de renda, da raça, dos gostos, 
da forma de vida, entre outras classificações, todos fazem parte e compõem um único tecido 
social, de relações e interações de técnicas e conhecimentos sobre um único espaço territorial.   

Diferentemente de outros períodos da história da humanidade, hoje as TICs permitem 
reunir milhões de pessoas em torno de causas comuns e vontades canalizadas para a 
essencialidade da vida, em um período de tempo relativamente menor do que os anteriores. São 
esforços que podem ser reunidos em busca de alternativas pró-sustentabilidade. No entanto, 
ainda há perdas significativas de produtividade do todo, porque apesar de as TICs permitirem 
construir e conciliar a vontade social em conjunto, ainda disputam espaço com o 
comportamento concentrado de tecnologias, que levam a oposições e disputas.  
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Contudo, a forma de sobrevivência humana sobre a Terra se apresenta improdutiva 
para o todo, pela forma de comportamento adotado nas relações e interações de técnicas e de 
conhecimentos. Sobrecarregou algumas partes, desequilibrou o tecido social e sobrevive em 
uma situação de limite em diversos fluxos, como o da própria vida, o da produção, o financeiro, 
entre outros comportamentos com forças díspares e desorientadas. A concomitância das crises 
pode ser percebida quando se pensa a sociedade como um indivíduo que precisa pagar todas as 
suas contas e resolve fazê-lo no dia em que recebe seu salário. Este indivíduo ficará com saldo 
negativo porque usará um valor salarial presente pequeno, quando comparado ao valor que 
precisará para cobrir suas necessidades básicas, seus financiamentos, suas dívidas, seus 
impostos, entre outros. Comparativamente, se a sociedade trouxer sua conta para o valor 
presente, utilizará o Produto Interno Bruto (PIB) Mundial para honrar sua produção atual, suas 
dívidas financeiras futuras, pagar a pobreza, a miséria, a criminalidade, a degradação ambiental, 
entre outras contas. Portanto, a humanidade pode se dizer miserável e improdutiva, da mesma 
forma como um indivíduo passa fome e sofre a angústia da incerteza se estará vivo nas próximas 
horas. Uma pessoa que passa fome, passa frio e fica no escuro não tem forças para trabalhar, 
estudar e não consegue pensar em separar o lixo, pode perder a esperança e os sonhos. Mas, 
historicamente, a humanidade mostrou-se mais inteligente que um único indivíduo ou partes do 
tecido social para encontrar soluções ótimas à essencialidade da vida. Para se tornar produtiva, 
a humanidade teria que encontrar energia nos alimentos para saciar a fome, e depois começar a 
pensar em trabalhar e estudar. A parcela improdutiva da sociedade supera a parcela produtiva 
que está sobrecarregada e também se tornou improdutiva para suprir o todo. Ao mesmo tempo, 
há inúmeras alternativas e esforços para a sobrevivência que se perdem em meio às 
concentrações de técnicas e conhecimentos, e que ainda não são contabilizadas.  

A tecnologia tem duas vertentes, tanto quanto o comportamento das pessoas em 
relação ao uso de TICs e nas diversas relações sociais. O resultado do processo interativo de 
técnicas e conhecimentos pode desequilibrar o sistema, por comportamentos desarmônicos e 
concentrados, ou equilibrar o sistema, por comportamentos harmônicos, compartilhando 
técnicas e conhecimentos para construir alternativas para a vida em conjunto. A concentração 
de técnicas e de conhecimentos é antagônica ao compartilhamento e depende da opção de 
comportamento das pessoas. A escolha sobre a forma como as pessoas se comportam pode 
causar os desequilíbrios ou equilíbrios no sistema. São as controvérsias da tecnologia que 
dependem dos princípios, dos valores e das diretrizes escolhidas pela sociedade. Caso a opção 
seja a sustentabilidade, o comportamento do indivíduo e da sociedade estará atrelado aos seus 
princípios de essencialidade da vida. 
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Um sistema tecnológico é o meio, ou espaço, em que ocorrem as interações de técnica 
e de conhecimento e é composto por: ações, pessoas e coisas; atos, atores e artefatos; 
comportamentos, seres humanos e produtos do comportamento humano como uma organização 
de qualquer característica. Pode ser uma família, uma empresa, o governo, uma cidade, uma 
cooperativa, um indivíduo, uma casa, um apartamento, um escritório, um hospital, uma escola, 
uma sala de aula, a constituição de um país, um sistema econômico, uma sociedade, uma 
comunidade local, entre outras formas organizacionais. O fato é que são as formas de 
comportamento das pessoas que determinam as formas que se revelarão no meio e no espaço. 
Uma crise social, financeira, da produção, do governo ou ambiental é produto do 
comportamento individual de todas as pessoas que integram o sistema. O tecido social é um 
sistema tecnológico composto por diversas partes e identidades. Um sistema econômico é um 
sistema tecnológico composto por pessoas que se organizam em famílias, empresas, governo. 
A diferença está na forma de enxergar e organizar a informação porque há apenas um sistema 
tecnológico composto por partes, tanto quanto há a organização do conhecimento em tácito e 
explícito, complexo e sistematizado. Cada área do conhecimento poderia apresentar a sua forma 
de perceber este único sistema tecnológico, tanto quanto o senso comum tem as suas formas de 
explicá-lo, até se esgotarem as palavras para descrevê-lo. Um sistema tecnológico pode se 
caracterizar por comportamentos que conduzam ao equilíbrio ou ao desequilíbrio.   

Sustentabilidade é uma condição, estado ou momento do que é sustentável ou daquilo 
que tem sustentação. Um estado de equilíbrio criado em meio a desequilíbrios. Está relacionada 
ao apoio, à manutenção, à nutrição, à alimentação e à conservação da vida. Assim, remete à 
percepção do indivíduo sobre sua condição de bem-estar e satisfação, que passa pelos sentidos, 
pela sensação de felicidade e equilíbrio. Alinha-se ao momento de essencialidade da vida, 
relativo à existência e à experiência de um ser humano. Está atrelada às escolhas e opções sobre 
o modo de vida de cada pessoa e, por isto, tem a liberdade da vida como princípio, base, início, 
começo, raiz ou primeiro momento.  

A condição de sustentabilidade envolve um conjunto de fatores entrelaçados que 
caracterizam este momento do ser humano ou da sociedade, como um eixo que reúne de modo 
equilibrado o conjunto de relações e interações de um indivíduo para se sustentar em um meio 
social. Uma condição que reflete o comportamento e as escolhas das pessoas, que, por suas 
vezes, determinarão a sociedade em que vivem. A diversidade dos fios, das relações e das 
interações entre as pessoas nos tecidos sociais caracterizam o princípio da complexidade do 
momento de sustentabilidade, que se revelam com dinamicidade no tempo e no espaço. A parte 
compõe o todo e o todo é composto por partes.  
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Primeiramente, a teoria econômica dizia que o bem-estar das pessoas e da sociedade 
viria pelo livre comércio e pelo crescimento da riqueza, oriundos do comportamento de famílias 
e empresas nos mercados. Este momento chegou ao limite com as crises e guerras do final do 
século XIX e início do século XX. Para superar este desequilíbrio e garantir o bem-estar, 
incorporou-se o papel do Estado, por meio do Governo, e a ideia de desenvolvimento 
econômico, além da renda, passou a considerar saúde e educação. Mais adiante, depois das 
Guerras Mundiais, da Guerra Fria, das crises do petróleo e dos relatórios sobre as crises do meio 
ambiente, a superação dos desequilíbrios passou para o entendimento da sustentabilidade, que 
considera o bem-estar como o conjunto de dimensões econômica, social, ambiental, cultural, 
espacial, política, entre outras. Surgiram organizações não governamentais (ONGs), 
organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPs), a Organização das Nações 
Unidas (ONU) e suas derivações, Institutos, Instituições, Responsabilidade Social das 
Empresas, trabalhos voluntários, entre outras formas de organização da sociedade. Isto mostra 
que o bem-estar não se limita a uma parte da satisfação do ser humano ou da sociedade, 
firmando o entendimento que o todo é composto por partes e as partes compõem o todo. Assim, 
coexistem na sociedade partes que se consideram equilibradas e reduziram as extremidades, e 
partes que têm a percepção ou sofrem desequilíbrios, sobrevivendo em extremos e limites do 
comportamento humano. Todos fazem parte de um único tecido social que pode optar por como 
se comportar e se revelar no tempo e no espaço.  

Por reunir as diversas dimensões do comportamento humano em sociedade, como a 
econômica, a social, a cultural, a política, a ambiental, a espacial, entre outras, quando estudada 
e pesquisada, a sustentabilidade é um tema de interesse multidisciplinar. Isto quer dizer que não 
há uma única área do conhecimento que dê conta de explicá-la em sua plenitude. Da mesma 
forma, mesmo quando as disciplinas e técnicas do conhecimento tecem em conjunto, pela 
interdisciplinaridade e pela transdisciplinaridade, também não são capazes de traduzir a 
complexidade em palavras. As outras dimensões do ser humano, como a mental, sensorial e 
emocional, entre outras, apesar de contribuírem para preencher o tecido conjunto, também não 
o tornam passível de expressões em sua totalidade.  

A diversidade de pessoas e comportamentos, oriundos de suas relações e interações, 
revela-se no tecido social. Tanto o senso comum quanto o conhecimento científico tecem em 
conjunto o tema da sustentabilidade, pelas relações e interações entre as pessoas, firmando o 
princípio da multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Caso fosse 
pedido que pessoas descrevessem uma mesma paisagem, cada uma teria uma forma de explicar 
o que está diante de seus olhos, de suas percepções e sensações. Da mesma forma, cada área do 
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conhecimento poderia tentar explicá-la. Se se esgotassem todas as palavras de todas as pessoas 
reunidas diante da paisagem, esta ainda teria partes indescritíveis. Se mais uma pessoa fosse 
reunida para fazer tal descrição, surgiria mais uma percepção, que poderia ser parecida com as 
demais, porém única e, ainda, incompleta. Depois que a última pessoa descrevesse sua 
percepção, surgiriam outras inúmeras percepções nos demais, até que cessassem novamente as 
palavras. Depois de um tempo, a paisagem se alteraria, surgiriam novos comentários, e 
novamente um momento de descrições seria substituído por outro momento de descrições. Se 
a reunião fosse encerrada, aquele conjunto de pessoas teria compartilhado técnicas e 
conhecimentos e construído um momento em conjunto. São curvas de aprendizagem 
individuais e sociais.   

Os momentos de equilíbrio e desequilíbrio são cíclicos e sucessivos a cada novo 
equilíbrio. A opção está em como se comportar para prolongar os momentos de equilíbrio e 
reduzir os períodos de desequilíbrios. Uma inteligência emocional da curva de aprendizagem 
de indivíduos e da sociedade. No decorrer da história da humanidade é possível observar os 
sucessivos momentos de equilíbrio e desequilíbrio. Conforme mencionado, houve transições, 
como a da Idade Média para a Moderna, assim como a desta para a Contemporânea, em que a 
concomitância de crises apontou para uma transição com um novo equilíbrio. A principal 
característica destas transições é o surgimento de uma nova forma de vida e organização do 
tecido social, bem como dos meios de produção. São ciclos de renovação que envolvem a opção 
de superação dos desequilíbrios de uma situação insustentável para uma sustentável. O 
comportamento humano em sociedade apresenta concomitantemente às saturações, aos limites 
e às crises os indícios daquilo que almeja para o próximo momento de equilíbrio. Em meio a 
crises, também é possível perceber a vontade de mudança pelo esforço de partes do tecido social 
e pela revelação, no comportamento, da essencialidade da vida. Toda mudança atrela-se a uma 
percepção e conscientização sobre a realidade, que pode ser por um processo de ruptura ou 
gradativo. Depois, envolve a reflexão e o juízo de valor sobre os resultados obtidos pela forma 
do comportamento anterior e a forma de comportamento que levaria ao atendimento das 
necessidades humanas de sobrevivência. Um momento de seleção, que envolve a superação de 
comportamentos miseráveis pela cura de mágoas sociais. Sequencialmente, depois de 
superados os limites da situação anterior, iniciam-se os esforços para alcançar o próximo 
equilíbrio em que se desfrutará de qualidade, produtividade e otimização, até que esta opção 
sature e se inicie um novo ciclo.  

Para os economistas isto são leis do comportamento humano. Toda estrutura física tem 
seu momento inicial de produção ou satisfação, depois atinge o momento ótimo de produção e 
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satisfação, para sequencialmente saturar em um determinado momento, no tempo e no espaço. 
Isto está de acordo com as características e com a identidade de cada estrutura e sob sua própria 
percepção de tempo e de espaço. Sob a mesma lógica estão as curvas de aprendizagem, as 
oscilações dos períodos de prosperidade e depressões da produção e de renda, em termos 
macroeconômicos, bem como as explicações da física e da biologia para energia, propagação e 
frequência de ondas, forças, seres vivos, organizações dos sistemas vivos e ciclos de vida, entre 
outras formas de explicação sobre saturações, esgotamentos, novos impulsos e mudanças 
oriundas das demais áreas do conhecimento ou do senso comum.  

A lógica do planejamento de Estado, público e estratégico das empresas também 
compreende mudanças por tratar da oscilação entre argumento positivo, aquilo que é, e 
normativo, aquilo que deveria ser. O primeiro aborda o fato e o segundo normatiza, com juízo 
de valor, aquilo que se gostaria de ser verificado. Incorporam o entendimento da dinamicidade 
e de etapas de diagnóstico, elaboração, monitoramento, acompanhamento, adequação e revisão. 
Devido à oscilação dos cenários, há uma certa dispersão entre aquilo que se almeja e aquilo que 
se verifica, mas ocorre uma tendência àquilo que se busca, de acordo com as possibilidades do 
tempo e do espaço. Independentemente disto, o comportamento adotado diante das variações 
dos fatos e dos cenários caracteriza o comportamento equilibrado ou desequilibrado. Assim 
como não importa o número ou a periodicidade de crises pelas quais a humanidade passou ou 
vai passar, mas a forma como se comportará diante delas para reduzir os efeitos das situações 
de extrema sobrevivência.  

A sustentabilidade é um equilíbrio que remete à situação de um momento satisfatório 
e de bem-estar da sociedade. Apresenta entrelaçamento, qualidade, produtividade, otimização, 
ordem e reflete sensações de tranquilidade, paz e força. Um momento em que a sociedade se 
sente protegida, acolhida e se encontra no desfrute da vida. A memória do lazer vem à tona com 
a satisfação, a felicidade, o bem-estar e a crença em sua própria capacidade e qualidade futura 
de produção. Neste momento, o individualismo é superado pelo fortalecimento individual, 
sobressaem o coletivo e o social, desconcentrando forças, amenizando extremidades e 
aproximando lados opostos. O tecido social torna-se harmônico, coerente, com vitalidade, 
associado, produtivo, com fios que tecem a renda em conjunto. A consciência da felicidade 
social passa pelos sentidos ao perceber que se está: vendo coisas boas, como a superação da 
fome, da miséria, da pobreza e da criminalidade; aspirando gases menos poluídos; ingerindo 
alimentos saudáveis; sentindo conforto; e ouvindo notícias agradáveis. Assim, pensar na vida, 
no lazer e no meio social, sem esquecer de planejar e pensar o futuro, encontrar-se com opções, 
tornar-se visionário, realizar sonhos, desejos e satisfazer necessidades até alcançar um momento 
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de reflexão de que “a conta fechou”, de que se realizou e começa-se a ir em busca de novos 
momentos de satisfação. A situação de sustentabilidade é a sociedade dizendo: esqueça a mágoa 
e o sofrimento social, busque novos sonhos e novas satisfações atreladas à essencialidade da 
vida para ser feliz. Felicidade é a satisfação por ser produtivo e, assim, sustentabilidade é o 
coletivo de felicidade, por se apresentar como um momento de produtividade da sociedade. 

A sustentabilidade pode ser vista como utopia quando as pessoas pensam que o 
equilíbrio é estático. O momento de equilíbrio oscila em meio a desequilíbrios. A 
sustentabilidade não é utopia porque resulta do comportamento das pessoas e este, além de 
oscilar, é imprevisível. A opção está em se comportar de modo a tender à vida e ao equilíbrio 
ou optar por comportamentos que tendam ao desequilíbrio. A opção pela sustentabilidade é a 
opção da construção do equilíbrio que ocorre a partir da redução das extremidades, das 
segregações, das disparidades, das oposições, dos sofrimentos, das mágoas, da superação das 
situações de limite e das crises. A seleção natural das espécies diz que a vida sempre encontra 
meios e isto ocorre em meio a desequilíbrios. 

Enquanto a sustentabilidade é um momento de equilíbrio, dos indivíduos em 
sociedade, por buscarem a felicidade hoje e amanhã, a “tecnologia social” é o esforço de 
comportamentos para superar os desequilíbrios. Ao compartilhar técnica e conhecimento há a 
possibilidade do bem-estar e da felicidade, pela experiência momentânea e pela possibilidade 
de reduzir extremidades para ouvir, ver, sentir gosto e cheiro agradáveis, tecidos macios, entre 
outras sensações, também oriundas de relações sociais, prazerosas à vida. 

Para a compreensão da “tecnologia social” enquanto alternativa para sustentabilidade, 
a definição adotada é a de que o exercício deste comportamento é um processo de 
transformação, com sucessivos momentos de mudança, que ocorre de forma harmoniosa nas 
dimensões social, ambiental, econômica, espacial, cultural, entre outras. Por ser um processo 
interativo de compartilhamento de técnica e conhecimento, é inerente ao comportamento 
humano em sociedade que se revela em dimensões, temporais e espaciais, a partir da liberdade 
do indivíduo enquanto partícipe do tecido social.  

Cada princípio da sustentabilidade origina uma diretriz de comportamento da 
“tecnologia social”. Os princípios são: a essencialidade da vida; a liberdade; a complexidade; a 
multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade; e o comportamento em 
ciclos de renovação. As diretrizes são, respectivamente: a cultura da vida; a democracia; a 
construção conjunta; o compartilhamento de técnicas e conhecimentos; e a qualidade, a 
produtividade e a otimização. 
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Quando se compreende o comportamento livre de indivíduos entrelaçados na vida em 
sociedade, estabelece-se uma democracia. Uma sociedade das pessoas, pelas pessoas e para as 
pessoas. Então, um indivíduo ou uma comunidade é uma parte que compõe uma sociedade, 
tanto quanto uma parte compõe o todo, determinando a complexidade do tecido social. As 
partes têm ritmo e identidade própria, característica, peculiar a cada momento e a cada espaço 
em que se revelam. As redes de relações que se revelam, a partir do comportamento humano, 
são partes de tecidos de um todo construído em conjunto que, quando em equilíbrio, denomina-
se sustentável. Para se construir um sistema interativo de técnica e conhecimento em conjunto 
é característico que ocorra o compartilhamento de tecnologia. A mudança de comportamento 
característica da “tecnologia social” está na superação da concentração de técnicas e 
conhecimentos, pelo ato de compartilhá-los. Um processo de mudança que envolve estágios de 
evolução que se inicia depois de criar, construir ou entrar em contato com uma alternativa para 
sustentabilidade. Então, vem a qualidade do esforço para ter ganhos de produtividade até atingir 
o equilíbrio. No entanto, em um processo evolutivo, o equilíbrio se esgota no próximo estágio 
de saturação que leva o tecido social a repensar uma renovação a partir do aprendizado 
adquirido pela mudança de comportamento. O compartilhamento de técnica e conhecimento 
bem como a qualidade e a produtividade são comportamentos harmônicos. Contudo, é possível 
definir a tecnologia social como a harmonia de comportamentos livres em direção ao equilíbrio. 

Os esforços para compreender a origem e a natureza dos problemas ou da 
insustentabilidade não são tarefa de apenas uma ou outra área do conhecimento, mas de 
diversas, ou melhor, de todas aquelas que possuem interesse em solucioná-los, incluindo o 
senso comum. Tanto a sustentabilidade quanto a tecnologia social são temas multidisciplinares, 
embasados pela lógica do pensamento complexo, que quando tecem alternativas em conjunto 
com o senso comum se aproximam da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. 

A “tecnologia social” é um comportamento para a sustentabilidade, que deriva da 
opção pela mudança social, mas ainda carece de discussões teóricas para a operacionalização 
desta definição. Tal carência é a dispersão ocasionada pela verificação isolada de casos e 
experiências que se perdem em meio ao volume de fontes e informações disponíveis. Existem 
ações de responsabilidade social, de políticas públicas, de ONGs, OSCIPs, de institutos, 
associações, voluntariado, entre outras que se perdem por trabalharem isoladamente. Até 
mesmo o setor público carece de superações para estabelecer a interface entre as políticas 
públicas. A perda reflete o desgaste do retrabalho, a falta de produtividade e a ineficiência para 
alocação de recursos, que caracterizam o cansaço da insustentabilidade. A consciência da 
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humanidade sobre esta mudança social está atrelada à compreensão da nova forma de 
organização social, das relações de trabalho e de mensuração da renda. 

Apesar de os problemas da insustentabilidade serem diversos, as áreas do 
conhecimento e o senso comum estão tratando do mesmo objeto: da essencialidade da vida e 
da construção do novo equilíbrio social, também chamado por muitos de mudança de 
paradigmas. Depois de as áreas do conhecimento chegarem ao limite das disciplinas, observa-
se a superação deste momento pela multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade em busca de soluções complexas. Depois de conhecer a complexidade 
vem o momento de simplificar a vida em meio a ela, porque não é possível traduzi-la 
completamente pelas revelações. Tratam-se de escolhas em meio a fatos, que conduzam à vida. 
A ciência tem sua forma de construção do conhecimento e está gradativamente se aproximando 
da operacionalização de conceitos com o senso comum, mas há uma distância entre a 
capacidade de alertar sobre a possibilidade de desastres, guerras e crises e a capacidade de 
construir alternativas de sustentabilidade em conjunto, em tempo de amenizá-las e reduzir 
extremidades como as depressões. A concomitância das crises e as situações extremas também 
se verificam nas insuficiências das áreas do conhecimento e do senso comum em encontrarem 
alternativas isoladamente. Partes ou linhas de pesquisa das áreas do conhecimento, bem como 
partes e linhas de comportamento do senso comum estão buscando o mesmo fim e falando do 
mesmo assunto, mas com termos próprios que, se traduzidos, resultam em comportamentos de 
essencialidade da vida.  

Tanto a ciência quanto o senso comum são capazes de reconhecer comportamentos 
que levam a equilíbrios e a desequilíbrios. O desafio está em reunir e tecer técnicas e 
conhecimentos em conjunto, alternativos para sustentabilidade, para superar os limites a partir 
do compartilhamento, com qualidade, produtividade e otimização. Pessoas, empresas e 
organizações que buscam sobreviver no mercado trabalham com a possibilidade de cenários e 
adotam comportamentos a partir do conhecimento sobre si e sobre o meio em que atuam. A 
sociedade tem a mesma capacidade, mas talvez ainda perca produtividade por não saber como 
se comportar em meio ao volume de informações disponíveis, desperdiçando o potencial dos 
comportamentos individuais no tecido conjunto. 

O desafio está em como reunir, registrar e difundir, como forma de compartilhamento, 
as técnicas, os conhecimentos e as experiências, para que se possa avançar na curva de 
aprendizagem de alternativas pró-sustentabilidade. Pode haver inúmeros casos de “tecnologia 
social”. Mais uma vez, o desafio está em reunir, potencializar e otimizar, com qualidade e 
produtividade, os esforços teóricos e práticos para reduzir perdas, ineficiência e retrabalho.  
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Vale ressaltar que nem todas as ações de responsabilidade social, de políticas públicas, 
de ONGs, OSCIPs, de institutos, associações, voluntariado, entre outras organizações, são 
caracterizadas como “tecnologia social”. São os princípios da sustentabilidade e o 
comportamento harmônico que permitem diferenciar qualquer ação de uma tecnologia social. 
Para isto deve-se atentar para o princípio da liberdade, para o compartilhamento e para a 
construção conjunta, entendendo que a felicidade de uma pessoa não necessariamente condiz 
com a felicidade da outra, assim como cada parte do tecido social tem sua identidade, anseios 
e soluções próprias de alternativas de sustentabilidade. Pode ocorrer a troca de experiência pelo 
compartilhamento, sem que haja interferência sobre a liberdade da outra pessoa.  

Modelos prontos de construção de alternativas de sustentabilidade não 
necessariamente garantem a produtividade das ações, da mesma forma que o planejamento 
estratégico de uma empresa não cabe para outra, porque cada uma tem identidade e cultura 
próprias. A construção conjunta da “tecnologia social” respeita a liberdade do próximo, na 
medida em que reconhece que a felicidade é uma construção própria. O compartilhamento 
apoia, fortalece e auxilia a busca individual da felicidade. Quando uma pessoa “luta” pela 
liberdade do outro, retira a liberdade do outro de conquistar a própria liberdade. Por isso a 
“tecnologia social” é um convite à construção conjunta, da mesma forma que viajantes trocam 
experiências com os vilarejos por onde passam.  

Por meio da “tecnologia social” é possível superar as perdas de produtividade, porque 
ao compartilhar técnicas e conhecimentos é possível alinhar, sintonizar e desmistificar 
sincronias e padrões de comportamentos, que conduzam ou não à sustentabilidade. Não é 
possível afirmar se a sociedade é ou não sustentável, mas é possível verificar se o tecido social 
se comporta ou não para a sustentabilidade, criando novas condições de vida. Superar a carência 
de entrelaçamentos de técnicas e conhecimentos é um comportamento das pessoas, pelas 
pessoas e para as pessoas. Isto requer a aproximação entre o senso comum e as áreas do 
conhecimento, para alinhar os esforços disciplinares em termos comuns e transversais, 
explicitando a essencialidade da vida explorada em suas experiências.  

Criar uma rede de técnicas e conhecimentos capaz de construir alternativas para 
sustentabilidade em conjunto com redes do tecido social é o esforço de reunir, explicitar, 
sintonizar o senso comum, a física, a química, a matemática, a estatística, a biologia, a 
psicologia, a economia, a sociologia, entre outras áreas do conhecimento. Passa pela prática da 
engenharia, da medicina, da fisioterapia, da contabilidade, da administração, da comunicação, 
da pedagogia, entre outras formas de operacionalização técnica de conhecimentos. Um 
indivíduo é um fio, uma parte, uma disciplina, uma área do conhecimento que, sozinho, é 
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incapaz de dar sustentação à vida. Um tecido social é o conjunto de indivíduos dotado da riqueza 
da diversidade de esforços, comportamentos, técnicas e conhecimentos. Portanto, apenas uma 
rede de técnicas e conhecimentos é capaz de estudar e construir alternativas com outras partes 
do tecido social. Por meio do compartilhamento de técnicas e conhecimentos cada indivíduo é 
capaz de tecer o seu fio e fazer render o tecido social para o novo equilíbrio.  

Cada problema da insustentabilidade é tema de estudo ou de busca por alternativa 
prática por alguma pessoa. Cada um se comporta de uma forma. Umas pessoas estudam, umas 
pessoas atuam, outras pesquisam ou procuram soluções para a miséria, a fome, a pobreza, a 
criminalidade, a degradação ambiental, o racismo, a exploração do trabalho, sexual, de animais, 
entre outros temas. Cada indivíduo age e tece uma parte e pode ter uma causa em sua forma de 
se comportar para a sobrevivência. No entanto, são esforços que se perdem por serem isolados 
e invisíveis em meio ao volume de informações disponíveis. Muitos dos esforços e experiências 
se perdem porque não são registrados, compartilhados ou difundidos.  

Além disso, há o desafio da ciência em mensurar o comportamento humano para a 
sustentabilidade. Há avanços por meio de índices ou indicadores que possuem parâmetros 
ótimos incompatíveis, no tempo e no espaço, a cada realidade mensurada. Índices e indicadores 
são dados e informações que não necessariamente são passíveis de leitura e compreensão como 
um reflexo do ou no comportamento das pessoas. Por exemplo, os indicadores, os estudos e as 
pesquisas já apontavam esta crise de produção, financeira, do meio ambiente e política, entre 
outras disparidades, mas o conhecimento deles por parte da população não foi capaz de 
amenizá-la. São dados e informações importantes, assim como os relatórios e as pesquisas, mas 
não medem se a humanidade está adotando comportamentos que conduzam ao equilíbrio ou ao 
desequilíbrio. Somente as pessoas das diversas partes do tecido social podem avaliar se o seu 
comportamento conduz ou não à essencialidade da vida, bem como só elas podem optar por 
mudar o comportamento. Esta é a base do modelo metodológico interativo da “tecnologia 
social” de construção conjunta de alternativas pró-sustentabilidade. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia da pesquisa desta tese explicita o conjunto de procedimentos adotados 
para o desenvolvimento de um modelo metodológico interativo. Ela é a descrição da 
contribuição ao método científico de conhecimento e da relevância desta pesquisa para o meio 
acadêmico. O produto deste estudo é uma metodologia interativa que pode ser utilizada em 
qualquer rede social que tenha como objetivo a construção conjunta da sustentabilidade, 
inclusive a ciência.  

Da abstração epistemológica até o nível operacional e prático, esta metodologia tem 
suas bases no pensamento complexo sobre o qual se entende que, depois de explicitar e 
sistematizar parte do conhecimento tácito, não há palavras para descrever o restante. O tema da 
“tecnologia social” é multidisciplinar porque está relacionado aos temas da sustentabilidade e 
da tecnologia, os quais se constituem de uma complexidade de ordem comportamental, prática, 
operacional, metodológica e teórica. Tanto a metodologia da pesquisa quanto a proposta de um 
“modelo” metodológico “interativo” estão alinhados aos princípios e às diretrizes de 
comportamentos para sustentabilidade, também fundamentados teoricamente. Esta afirmação é 
uma das formas de elucidar um estudo da ciência social aplicada, do comportamento humano 
em sociedade, com uma transposição do método dedutivo ao método indutivo delineada no 
decorrer do processo de realização desta tese de doutorado.  

Em decorrência da dialética do conhecimento, no registro dos procedimentos 
metodológicos, está a reorganização metodológica a partir da reestruturação da fundamentação 
teórica. De uma pesquisa participante resultou a opção por uma pesquisa-ação, que intensificou 
a interatividade de uma construção conjunta. Aquilo que se propõe nesta tese, nos níveis de 
verificação empírica, solução interativa e construção metodológica, consolida uma 
simplificação na borda do conhecimento multidisciplinar, oriunda da explicitação do 
entrelaçamento entre áreas do conhecimento e o senso comum. 

A oscilação entre método dedutivo e indutivo está expressa nos seguintes escritos de 
Lakatos (2008, p. 117-126):  

A teoria serve como orientação para restringir a amplitude dos fatos a serem estudados 
[...] A teoria serve como sistema de conceptualização e de classificação dos fatos [...] 
A teoria serve para resumir sinteticamente o que já se sabe sobre o objeto de estudo, 
através das generalizações empíricas e das inter-relações entre afirmações 
comprovadas [...] A teoria serve para, baseando-se em fatos e relações já conhecidos, 
prever novos fatos e relações [...] A teoria serve para indicar os fatos e as relações que 
ainda não estão satisfatoriamente explicados e as áreas da realidade que demandam 
pesquisas [...] Um fato novo, uma descoberta, pode provocar o início de uma nova 
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teoria [...] Os fatos podem provocar a rejeição ou a reformulação de teorias já 
existentes [...] Os fatos redefinem e esclarecem a teoria previamente estabelecida, no 
sentido de que afirmam em pormenores o que a teoria afirma em termos bem mais 
gerais [...] Os fatos, descobertos e analisados pela pesquisa empírica, exercem pressão 
para esclarecer conceitos contidos nas teorias [...]. 

A repetição da lógica comportamental nas figuras que se seguem é necessária para a 
clareza do alinhamento teórico, metodológico, operacional e prático, bem como para a 
apresentação do modelo. Além de caracterizarem metodologicamente a borda do conhecimento 
explorada por esta tese, as figuras explicitam ciclos de renovação do conhecimento que tecem 
alternativas no conjunto social. Da transposição dedutiva à indutiva foram extraídas as 
fragilidades, a improdutividade e a insuficiência de um único indivíduo, ou área do 
conhecimento, ter a capacidade de encontrar soluções à sobrevivência e à vida para o todo 
social. Um dos produtos finais desta pesquisa é uma alternativa, a ser desenvolvida em 
próximos estudos, para superar seus níveis de qualidade e produtividade, interdisciplinar, bem 
como aqueles níveis verificados em pesquisas e ações de construção conjunta da  
sustentabilidade.  

A Figura 07 ilustra a borda do conhecimento multidisciplinar e de senso comum. Sob 
o pensamento complexo está a explicitação do conhecimento tácito em forma escrita e a opção 
metodológica da pesquisa-ação. A Figura 07 mostra o fio desta tese, ou do pesquisador, tecendo 
alternativas de sustentabilidade em conjunto com a sociedade que, pelos métodos dedutivo e 
indutivo, entrelaça a ciência ao senso comum. Pode ser compreendida como um sistema 
tecnológico ou, ainda, ilustrar a relação entre universidade e sociedade. Os fios de diversas 
características ora expressam as áreas do conhecimento, ora expressam os demais agentes do 
tecido social, cada qual com identidade própria. Os espaços vazios dizem respeito àquilo que 
não é passível de expressão, explicitação ou àquilo para o que, até o momento, não há palavras 
para descrever pelo conhecimento tácito ou pelo pensamento complexo. Ao mesmo tempo, a 
Figura 07 expressa a limitação desta tese diante da complexidade e da dinâmica do tecido social. 
Ela ressalta o espaço para a explicitação de uma rede de conhecimentos que seja capaz de 
construir alternativas em conjunto com redes sociais locais, conforme solução a ser elaborada 
em próximos estudos.  
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FIGURA 07 – BORDA DO CONHECIMENTO DA CONSTRUÇÃO CONJUNTA DE UM MODELO 

METODOLÓGICO INTERATIVO DA “TECNOLOGIA SOCIAL” 
Fonte: Autoria própria (2015).  

Dedutivamente, esta tese partiu de uma fundamentação teórica e da formulação de 
hipóteses à verificação prática que, quando chegou ao seu limite de observação passou a captar, 
indutivamente, de modo empírico, constatações do comportamento humano em sociedade. A 
sequência da construção de um modelo metodológico interativo ocorreu pela oscilação entre 
método dedutivo e indutivo de pesquisa participante e pesquisa-ação, que apresenta indícios de 
novas formulações teóricas, com um posicionamento da releitura teórica, enquanto 
reconstrução conceitual que se fundamenta em um conjunto de leis do comportamento humano 
em sociedade. Os argumentos de fundamentação do modelo também podem ser reconhecidos 
por leis de outras áreas do conhecimento ou pelo próprio senso comum. 

Assim, as leis geralmente expressam enunciados de uma classe isolada de fatos ou 
fenômenos, as teorias caracterizam-se pela possibilidade de estruturar as 
uniformidades e regularidades, explicadas e corroboradas pelas leis, em um sistema 
cada vez mais amplo e coerente, relacionando-as, concatenando-as e sistematizando-
as, com a vantagem de corrigi-las e de aperfeiçoá-las. Por outro lado, à medida que as 
teorias se ampliam, passam a explicar, no universo dos fenômenos, cada vez mais 
uniformidades e regularidades, mostrando a interdependência existente entre eles. 
O objetivo das teorias é compreender e explicar os fenômenos de uma forma mais 
ampla, através da reconstrução conceitual das estruturas objetivas dos mesmos. Dessa 
forma, de um lado, a compreensão e a explicação estabelecem as causas ou condições 
iniciais de um fenômeno e, de outro, proporcionam a derivação, tanto de 
consequências quanto de efeitos, e, assim, possibilitam a previsão da existência ou do 
comportamento de outros fenômenos. Portanto, a teoria fornece-nos dois aspectos 
relacionados com os fenômenos: de um lado, um sistema de descrição e, de outro, um 
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sistema de explicações gerais. Concluindo, a teoria não é mera descrição da realidade, 
mas uma abstração (LAKATOS, 2008, p. 125-126). 

Como resultado do caminho seguido entre a dedução e a indução, entre a fase de 
qualificação e a defesa final desta tese, há dois motivos que levaram à alteração metodológica 
desta pesquisa. A diferença está principalmente nas seguintes alterações: inicialmente era 
predominantemente de método dedutivo e baseada em um estudo de caso; e depois foi concluída 
como predominantemente de método indutivo e pesquisa-ação. Em decorrência das alterações 
ocorreram a incorporação de roteiros e formulários e a reorganização dos procedimentos de 
pesquisa. 

O primeiro motivo é de ordem prática e o segundo motivo de adequação das 
transposições do posicionamento teórico à observação empírica. De modo prático, até a data da 
banca de qualificação, em outubro de 2013, a COOCAT-MEL tinha aproximadamente 30 
cooperados e como atividade a meliponicultura. Entre a banca de qualificação e setembro de 
2014, a cooperativa recebeu aproximadamente mais 50 cooperados da agricultura familiar de 
hortifruticultura, multiplicando o foco de sua atividade econômica. O motivo anterior bem 
como o contexto de crise no Brasil e no mundo desencadearam adequações teóricas e 
metodológicas, oriundas de reflexão e posicionamento da pesquisadora. O segundo motivo está 
na reflexão sobre um posicionamento técnico e científico que desencadeou a percepção de que 
a pesquisa estava incoerente no que se referia ao alinhamento teórico, metodológico e prático. 
Este entendimento será descrito nas linhas que se seguem, apresentando os produtos obtidos 
sob a lógica da escolha de um posicionamento, fundamentado teoricamente pela desconstrução 
do termo “tecnologia social”. O posicionamento construído nesta tese se baseia em princípios 
e diretrizes de comportamentos pró-sustentabilidade. 

Os dois motivos da reorganização do estudo não estão dissociados porque as 
transformações ocorridas na COOCAT-MEL, entre as fases de qualificação e defesa, tornaram 
a teoria, os argumentos, as premissas e as hipóteses construídas até a fase de qualificação 
inconsistentes, incoerentes e frágeis. 

Além da multiplicação dos produtos da atividade econômica, entre outubro de 2013 e 
setembro de 2014, ocorreram na cooperativa 2 eleições para a presidência e os contatos 
variaram entre 3 presidentes e 3 vice-presidentes.  Neste período, a rede passou por problemas 
de relações interpessoais, de gestão e quase não ocorreram reuniões ordinárias, além das 
eleições.  

De acordo com os procedimentos metodológicos propostos anteriormente, a pesquisa 
se dava como encerrada em fevereiro de 2013, com a constatação de que a situação da 
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COOCAT-MEL não a caracterizava como uma “tecnologia social”. À época, em meio às 
transições da rede social, considerava-se que, de certa forma, a rede estava “incluída” no 
sistema, por relações formais e de mercado dos cooperados que não passavam pela cooperativa.  
Aparentemente, não havia esforços para “inclusão” ou para “mudança social” da cooperativa, 
o que levaria a um descarte imediato, de acordo com o formato teórico, os procedimentos e as 
hipóteses expostas até aquele momento.  

No entanto, na tentativa de concluir os resultados da tese de doutorado, foram feitas 
visitas sequenciais em julho e agosto de 2014, procurando compreender, descrever e explicitar 
a situação pela qual a COOCAT-MEL estava passando, o que levaria ao encerramento 
inconsistente do estudo. De acordo com os procedimentos metodológicos, era pertinente 
observar o momento da rede para poder aplicar o questionário aprovado em fase de 
qualificação. Contudo, a rede social da cooperativa não realizava reuniões, apresentava 
problemas fiscais, de gestão e recebia o registro de diversos cooperados. Em meio às 
constatações práticas, não era possível estabelecer um posicionamento teórico, metodológico e 
prático coerente e alinhado em argumentos consistentes. 

Ao mesmo tempo em que ocorria a reflexão sobre o apanhado teórico e a observação 
prática, buscou-se por diversas vezes aplicar o questionário aprovado em qualificação. O 
ambiente conturbado de mudanças da rede social mostrava que a cooperativa não se 
caracterizava como “excluída” e tampouco apresentava indicadores de pobreza ou miséria. 
Porém, por pressuposto do modelo apresentado em fase de qualificação, poderia “ser ou não 
ser uma tecnologia social”, porque à época se considerava que uma rede social produtiva 
poderia “ser ou ter sido uma tecnologia social”. Os argumentos dedutivos anteriores levavam à 
constatação de que, depois de “incluída no sistema”, a “tecnologia social deixaria de existir”, o 
que também era incoerente porque a rede se apresentava dissociada, insatisfeita e com 
problemas. Porém, mesmo que de modo confuso, a COOCAT-MEL continuava existindo, 
fazendo entregas de alimentos e tentando encontrar alternativas para sobrevivência. Portanto, 
apresentava vontade de mudança. Os cooperados foram perguntados sobre a possibilidade de 
encerrar as atividades da COOCAT-MEL, mas responderam que dependiam da renda oriunda 
das entregas, que só ocorrem por meio dela, e que tinham o anseio de que a cooperativa 
prosperasse. 

As adequações metodológicas foram relevantes, com a ocorrência da releitura da teoria 
sobre tecnologia, sustentabilidade e “tecnologia social”, para encontrar coerência entre a teoria 
e a observação do comportamento humano em sociedade. Um procedimento científico natural 
de esgotamento da leitura dedutiva transposto à necessidade da abordagem indutiva para a 
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reconstrução coerente dos argumentos teóricos. De modo prático, iniciou-se uma nova forma 
de realizar a pesquisa porque, de acordo com os princípios e as diretrizes de comportamentos 
para a sustentabilidade, não seria possível aplicar um questionário previamente elaborado. No 
formato anterior não se verificava o princípio da liberdade e da construção conjunta de 
alternativas para sobrevivência da rede. Isto desencadeou um acordo de construção conjunta 
entre a pesquisadora e a COOCAT-MEL, bem como uma preparação de aproximadamente 6 
meses para treinar uma forma de agir, pensar e falar que não interferisse na liberdade dos 
cooperados, mas que permitisse a construção conjunta de alternativas para sustentabilidade. Um 
exercício de comportamento humano para sustentabilidade, pautado na percepção de que a 
felicidade de um indivíduo não é a do outro. Uma curva de aprendizagem de respeito, de 
compreensão e de tessitura de algo em conjunto, sem a imposição de valores morais e materiais, 
porque o momento de cada indivíduo ou rede de relações difere entre eles, com características, 
realidades e peculiaridades próprias. Um aprendizado de que o nível de consciência social não 
tem renda, escolaridade, faixa etária, gênero, entre outras segregações e percepções extremas 
sobre a revelação do comportamento humano.  

Por fim, os procedimentos metodológicos da tese são similares aos procedimentos 
metodológicos do modelo, nos termos que se referem ao alinhamento comportamental. Neste 
Capítulo 3 será apresentada a metodologia da pesquisa e no Capítulo 4, como resultado, em 
forma de análise, será expresso o modelo metodológico interativo e sua aplicação.   

3.1 FASES DA METODOLOGIA DA PESQUISA 

Esta tese estruturou-se em cinco fases da pesquisa para a construção de um modelo 
metodológico interativo para a sustentabilidade. Elas auxiliam a compreensão sequencial dos 
procedimentos adotados e são:  

1 – Delineamento da curva de aprendizagem: da base epistemológica à metodológica. 
2 – Exercício da observação de fenômenos e fatos. 
3 – Escolha dos métodos e das técnicas de pesquisa. 
4 – Levantamento de métodos, metodologias e teorias relativos à “Tecnologia Social” 

e pertinentes ao modelo interativo de construção da sustentabilidade. 
5 – Apresentação de variáveis e dos requisitos da pesquisa para operacionalização do 

modelo da “Tecnologia Social”. 



147 

 

3.1.1 DELINEAMENTO DA CURVA DE APRENDIZAGEM: DA BASE 
EPISTEMOLÓGICA À METODOLÓGICA 

A primeira fase do procedimento metodológico está pautada na compreensão científica 
para uma construção da base epistemológica. Esta discussão adere ao PPGTE, aos estudos de 
CTS, de sustentabilidade e reflete sobre a observação das variáveis de pesquisa. Ambos, 
tecnologia e sustentabilidade, são complexos e relativos à multi, à inter e à 
transdisciplinaridade. De acordo com a linha de Morin (2003), em Ponchirolli (2012, p. 107):  

a Teoria da Complexidade apoia-se, inicialmente, e avança a partir das concepções 
teóricas dos sistemas, da organização, da informação e da cibernética, porque: a) 
considera que o conhecimento não se reduz a incerteza (a informação); b) compreende 
incertezas, indeterminações e fenômenos aleatórios como o progresso do 
conhecimento (sistema aberto); c) a concepção do conhecimento está associada aos 
pressupostos da organização, da auto-organização e da desordem; d) compreende o 
mundo como horizonte de realidades mais vastas; e) reconhece a sociedade, o 
conhecimento, o ser humano como sistema aberto; f) o sujeito e o mundo interagem e 
se desenvolvem. Reconhecem-se como um sistema aberto de interações e 
revitalização.  

São princípios da teoria da complexidade que fundamentam a interdisciplinaridade: 
“princípio sistêmico ou organizacional; princípio hologramático; princípio do anel retroativo; 
princípio do anel recursivo; princípio de autoeco-organização (autonomia/independência); 
princípio dialógico e princípio da reintrodução.” (PONCHIROLLI, 2012, p. 111). Estes 
princípios se alinham com os fundamentos teóricos do modelo, chamados de princípios e de 
diretrizes de comportamentos para a sustentabilidade. 

Diante da visão interdisciplinar, é válido o pluralismo das fontes consultadas, dos 
métodos e das teorias utilizadas, que se alinham coerentemente, embora de modo incerto no 
detalhe de seus entrelaçamentos, a uma matriz epistemológica complexa. Em meio à desordem 
do pensamento complexo, a busca pela sistematização do conhecimento em informações 
distancia-se da abstração, revelando-se em métodos relativos a cada etapa de discussão e 
verificação. A opção pela complexidade deixa “claro que as propostas de interdisciplinaridade 
e transdisciplinaridade não devem operar através de uma opção pela homogeneização e 
imperialismo epistemológicos, dados os seus riscos intrínsecos” (VASCONCELOS, 2002, p. 
43). Há “princípios básicos para o desenvolvimento de práticas interdisciplinares e 
interparadigmáticas na produção de conhecimentos em ciências humanas e sociais” 
(VASCONCELOS, 2002, p. 83), que resguardam a socialização e a transferência do 
conhecimento.  



148 

 

Isto ocorre porque os objetos de observação são únicos e podem ser observados por 
diferentes áreas do saber. “A interdisciplinaridade surge como uma necessidade prática de 
articulação dos conhecimentos” e se constitui “como o fundamento de uma articulação teórica.” 
(LEFF, 2002, p. 36). Ainda de acordo com Leff (2002), a interdisciplinaridade é um método e 
uma prática para a produção do conhecimento e de instrumentos operacionais para a explicação 
e resolução dos complexos problemas do desenvolvimento. 

Estas práticas “interdisciplinares” [...] são necessárias para o diagnóstico da 
articulação dos efeitos gerados pela convergência de fenômenos naturais, de fatores 
tecnológicos, de mecanismos econômicos e de condições políticas e institucionais 
(LEFF, 2002, p. 95). 

A verificação da construção do alinhamento epistemológico e metodológico pode ser 
compreendida como uma curva de aprendizagem da realização deste programa de 
doutoramento. O amadurecimento daquilo que se pode chamar de processo de revelação de 
técnicas e de conhecimentos envolveu reflexões, percepções, assimilações, análises e sínteses, 
entre o meio tácito e expressões explícitas. As etapas de estudos desta tese foram registradas 
em uma linha histórica de leituras, realização de disciplinas, publicações e experiências. Para 
extrair a essencialidade dos procedimentos expressos aqui, em etapa anterior ocorreu o registro 
minucioso do processo de tomada de decisão sobre os procedimentos metodológicos. Ficaram 
registradas as vias seguidas nesta pesquisa, como expressão linear de um mapa mental, desde o 
início até a consolidação deste documento. Trata-se do produto das inúmeras vezes em que 
ocorreram os ciclos da dialética de elaboração de tema, problema e hipóteses. Este exercício 
corrobora a vivência, a experiência e a consciência sobre curvas de aprendizagem, que possuem 
produtos dinâmicos, que se renovam ao longo do tempo.  

Os registros de maturação do conhecimento e da curva de aprendizagem foram 
realizados semestralmente, relacionando a dialética aos produtos gerados a cada período de 
tempo, de acordo com os aprendizados adquiridos em ensino, pesquisa e extensão. Entre a 
elaboração do projeto inicial e a conclusão desta tese foram aproximadamente 9 ciclos de 
escrita. O amadurecimento conforma o aprendizado com a bibliografia, o ineditismo, os estudos 
etimológicos, a realização de bancas e de exposições em seminários e congressos, a observação 
e a vivência do comportamento humano, até a construção de um posicionamento que alinhasse 
a base epistemológica ao comportamento da pesquisadora.  

O ineditismo está contido no eixo teórico, metodológico, operacional e prático da 
“tecnologia social”. Entende-se como ineditismo aquilo que deveria ser esgotado, ou 
pesquisado até o limite. O limite da borda do conhecimento da “tecnologia social” é constituído 



149 

 

de fundamentações teóricas multidisciplinares da sustentabilidade e da tecnologia. Também 
contém o entrelaçamento com o senso comum, oriundo de uma diversidade metodológica, 
operacional e prática disponível na sociedade.  

A Figura 08 ilustra a construção do ineditismo, eixo central, constituído pela reunião 
de circunferências que expressam o entrelaçamento das áreas do conhecimento teórico e 
técnico. Estes circulam, do centro às extremidades, quando tangem o senso comum, alternando-
se entre dedução e indução, movimento que caracteriza um processo dinâmico de metodologia 
interativa e a opção da pesquisa-ação para o tratamento de um modelo interativo da “tecnologia 
social”. Embora o termo “tecnologia social” tenha sido desconstruído e substituído pelo 
entendimento de que toda tecnologia é social, a construção do modelo será conduzida sobre o 
ineditismo, que leva o termo entre aspas. As aspas indicam que o termo não altera a 
compreensão sobre a tecnologia socialmente construída. 

 
FIGURA 08 – FLUXO DA CONSTRUÇÃO DO MODELO INTERATIVO, POR MEIO DE PESQUISA-AÇÃO, 

COM O EIXO DE INEDITISMO DA “TECNOLOGIA SOCIAL” E ENTRELAÇAMENTO 
TEÓRICO E PRÁTICO, DE MÉTODO DEDUTIVO E INDUTIVO.  

Fonte: Autoria própria (2015).   
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3.1.2 EXERCÍCIO DA OBSERVAÇÃO DE FENÔMENOS E FATOS 

Da opção pela complexidade e das compreensões sobre a interdisciplinaridade resulta 
uma característica relevante à compreensão das opções sobre os procedimentos metodológicos 
e da observação dos fatos sociais pela indução: a aleatoriedade e predominância de dados não 
experimentais. A variável aleatória é aquela cujo valor é determinado pelo resultado de um 
experimento ao acaso e os dados não experimentais figuram a ausência de controle do 
pesquisador (GUJARATI, 2000). Apesar disto, compreendem como fonte de dados a este 
estudo os de natureza qualitativa, principalmente, e a partir de parametrizações, aqueles de 
natureza quantitativa. 

Há uma distância no comprimento das linhas do tecido que relacionam teorias e fatos, 
principalmente no exercício de contextualização, leitura e interpretação, que estão de acordo 
com a assimilação conceitual e a escolha das teorias que explicam a revelação dos fatos que se 
deseja observar. Em um estudo multidisciplinar, as disciplinas das diversas áreas do 
conhecimento podem auxiliar a desmistificar equívocos de interpretações e a reduzir a distância 
entre fato e teoria. Lakatos (2008, p. 116) mostra esta distância pelas distintas interpretações da 
realidade de distintas partes do tecido social.  

O senso comum tende a considerar o fato como realidade, isto é, verdadeiro, 
definitivo, inquestionável e auto-evidente. Da mesma forma, imagina teoria como 
especulação, ou seja, idéias não comprovadas que, uma vez submetidas à verificação, 
se se revelarem verdadeiras, passam a constituir os fatos e até leis.  
Sob o aspecto científico, entretanto, se fato é considerado uma observação 
empiricamente verificada, a teoria se refere a relações entre fatos ou, em outras 
palavras, à ordenação significativa desses fatos, consistindo em conceitos, 
classificações, correlações, generalizações, princípios, leis, regras, teoremas, axiomas 
etc. 

A construção indutiva requer o exercício da não deturpação de fatos, que pode ser 
amenizada pela construção de uma aprendizagem com aquilo que se revela, como um exercício 
de leitura dos fatos no processo de conscientização. Outro mecanismo para amenizar as 
cegueiras de um único observador é a troca de: experiências; formas de leitura; exposição de 
interpretação; e conhecimento da diversidade das revelações. Um exercício de escutar “pontos 
de vista diferentes” para reduzir ou não atribuir juízo de valor. Uma ciência com a consciência 
de que a humanidade é mais inteligente que um único indivíduo na construção de soluções 
ótimas para a vida.  

A busca para resguardar o discurso científico, seguindo “as regras próprias da ciência”, 
na interpretação correta da realidade é uma abordagem de Libanio (2001, p. 183), que pode ser 
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complementada pelo entendimento de que a realidade é inerente a cada um. Por mais que se 
exercite incansavelmente a não deturpação de fatos, eles sempre poderão ser interpretados e 
receber contribuições de mais de um indivíduo e áreas do conhecimento, como uma curva de 
aprendizagem da humanidade. Desta forma, Libanio (2001, p. 188) apresenta que o universo 
hermenêutico relativista merece atenção porque “caracteriza a maneira mais comum do 
pensamento moderno. As realidades, os objetos, os significantes estão aí e o sujeito, segundo 
sua pré-compreensão cultural, social, religiosa, de gênero, de classe, etc. interpreta 
diferentemente”, mas sem se aproximar de um extremo relativismo. Também se considera o 
universo hermenêutico holístico, que supera uma relação apenas interpretativa entre sujeito e 
objeto, guiando o conhecimento de modo mais intuitivo e inclusivo. Assim, entende-se que 
conhecimento e sujeito confundem-se “numa unidade radical, harmônica, includente”.  

As ciências, por meio da constituição de seus objetos teóricos e de seus sistemas 
conceituais, dão conta de processos reais. O “conceito” de um objeto empírico (uma 
mesa, um homem) não é objeto de nenhuma ciência. Os entes empíricos são, sem 
dúvida, objetos de percepções em que se funda um processo de abstração de suas 
“essências”, do que deriva tanto um saber formal como um saber prático, técnico, 
operacional sobre as coisas. Mas os objetos de conhecimento das ciências são as 
relações estruturais do real, dos processos materiais que produzem como efeito de 
todas estas coisas, objetos de um saber empírico (LEFF, 2002, p. 26). 

O fato é passível de verificação empírica e possibilita a observação fatual da relação 
entre tecnologia e sociedade. Contudo a captação da tecnologia abre-se em abstrações que são 
dinâmicas e podem se alterar conforme a opção dos indivíduos, ao optarem pela forma de 
comportamento em relação a cada fato. Estas são variações consideráveis sobre a compreensão 
de momentos nos fenômenos de revelação.  

A leitura de fatos como revelação de técnicas e de conhecimentos pode ser entendida 
como a observação da parte material de sistemas tecnológicos, que difere do processo de 
captação da interação de técnicas e de conhecimentos imateriais, que ainda estão por se revelar 
a partir das escolhas de comportamentos das pessoas nas diversas relações sociais que 
estabelecem no tecido da sociedade. O fato revelado é um produto, que merece atenção e 
delicadeza em sua interpretação. A cada novo fato há uma nova forma de opção de revelação 
de comportamento. Aquilo que é captado é incerto de revelação porque pode ser normatizado 
e está sujeito à imprevisibilidade das escolhas do comportamento humano.  

A leitura do processo de revelação na construção de um estado de sustentabilidade é 
baseada em princípios e diretrizes de comportamentos, nesta era da sinestesia, a era que sucede 
a era do conhecimento, da informação e da tecnologia. A compreensão da revelação caracteriza 
este momento como a era de conscientização da humanidade. Este processo de revelação 
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composto de partes materiais e imateriais é objeto de estudo interdisciplinar e pode ser 
interpretado pelas diversas áreas do conhecimento, no que concerne aos seus elementos 
biológicos, físicos, químicos, sociais, entre outros. 

Na Figura 09 há um detalhamento daquilo que foi utilizado de referências para o 
tratamento nos âmbitos teórico e empírico, para leitura, interpretação e transcrição dos fatos. 
Na construção metodológica interativa, o estudo tem como centro a “tecnologia social”, que se 
constitui de relações entre áreas do conhecimento, tratadas em um segundo nível da Figura 09, 
por abordagens teóricas multidisciplinares, consideradas mais superficiais que o 
aprofundamento dado ao meio do ineditismo. Em meio ao volume de abordagens teóricas 
multidisciplinares da sustentabilidade e da tecnologia, foram selecionados os temas necessários 
para o fundamento do modelo interativo da “tecnologia social”. Da sustentabilidade emanaram 
os princípios e as diretrizes dos comportamentos, e da tecnologia fluiu a concepção de um 
sistema tecnológico das pessoas, pelas pessoas e para as pessoas.  

A sobreposição em sequência da Figura 09 poderia ser comparada ao tecido conjunto 
em expansão orgânica do aprendizado social. Dedutivamente, as formulações teóricas do 
modelo metodológico interativo chegaram ao limite da verificação empírica e seguiram em 
método indutivo por meio da construção conjunta, fundamentada pela pesquisa-ação. Depois 
de um tempo de observação das revelações do comportamento humano, por meio do conjunto 
de percepções contidas no terceiro nível da Figura 09, iniciou-se, em sequência, a reconstituição 
do eixo, até atingir a validação do modelo em teorias e leis do comportamento humano.  

O terceiro nível foi fundamental para a construção metodológica e para a posterior 
validação do modelo, porque, embora não apresente relevância teórica, diz respeito ao conjunto 
de elementos que argumentam a proposição indutiva do tema. No terceiro nível está o senso 
comum expresso por diversas abordagens captadas, que fluíram do processo tecnológico e 
passaram à revelação do comportamento humano em sociedade. Nela estão as revelações 
culturais pelas artes, pela música, pela moda, pela política, por informações do estado do 
mundo, da pobreza, da miséria, do trabalho, da produção, da financeirização, por revelações 
publicitárias, da internet, de jornais e revistas de diversos temas, por comportamentos de 
familiares, de amigos, por sensações, emoções e descrição de percepções de pessoas no 
trabalho, na rua e na rede social estudada, além dos conhecimentos culturais, de experiências 
de viagens e históricos de outros níveis de educação, como o fundamental e médio. Também 
foram observadas experiências cotidianas de inúmeras pessoas, bem como alternativas para a 
sobrevivência, a vida e a felicidade. Os elementos do terceiro nível da Figura 09 são revelações 
do comportamento humano em sociedade que se originam em interações de técnicas e 
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conhecimentos, constituem o fato e a parte material de sistemas tecnológicos. Foi o conjunto 
da repetição da observação de comportamentos cotidianos e de senso comum que possibilitou 
a reestruturação da fundamentação teórica do modelo com base em leis do comportamento 
humano. São estas observações que levaram à construção de um posicionamento sobre 
princípios e diretrizes de comportamentos pró-sustentabilidade (Figura 09). 

 
FIGURA 09 – COMPOSIÇÃO ORGÂNICA DA “TECNOLOGIA SOCIAL”, MULTIDISCIPLINAR, 

CONSTITUÍDO PELAS ÁREAS DO CONHECIMENTO, CIRCUNDADO PELA 
SUSTENTABILIDADE, PELA TECNOLOGIA E POR ÁREAS DO CONHECIMENTO, QUE, 
INTERATIVAMENTE, COM O SENSO COMUM, REVELAM-SE NA CONSTRUÇÃO DE UM 
MODELO INTERATIVO POR PESQUISA-AÇÃO. 

Fonte: Autoria própria (2015).  
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3.1.3 ESCOLHA DOS MÉTODOS E DAS TÉCNICAS DE PESQUISA 

A escolha dos métodos e das técnicas utilizadas ocorreu em cada fase da pesquisa e no 
desenvolvimento do projeto até a sua conclusão. Acompanharam os movimentos dedutivos e 
indutivos, em sucessões de aperfeiçoamento técnico e comportamental, na coleta e análise de 
dados.  

Para a coleta de dados utilizou-se a estratégia mista de aproximação ao objeto de 
análise, de acordo com os seguintes usos:  

a) inicialmente a estratégia convencional, no momento de estruturação deste projeto 
de tese, porque constitui “uma perspectiva de investigação e intervenção autônomas 
por um pesquisador externo à situação investigada” (VASCONCELOS, 2002, p. 
181) até se ter clareza do que e de qual rede seria observada, enquanto seleção do 
objeto de análise;  

b) a estratégia participante, no momento dedutivo, porque até então a pesquisa 
apresentava uma metodologia “com a participação orgânica do pesquisador na 
realidade em foco, mas não implicando participação dos envolvidos na gestão de 
seu trabalho investigativo.” (VASCONCELOS, 2002, p. 181). Consistia na 
convivência do pesquisador com o objeto de análise para melhorar a percepção 
sobre os aspectos culturais, subjetivos, ideológicos, políticos, entre outros, dos 
grupos observados. De acordo com o paradigma da complexidade,  

a pesquisa participante tem um papel ético-político e epistemológico fundamental. Em 
primeiro lugar, porque se destina exatamente ao reconhecimento das diferenças 
sociais, étnicas, culturais, subjetivas e físicas, destacando o aspecto antidiscriminação, 
multi e transculturais da pesquisa, no sentido de realizar um esforço de diálogo e 
interpretação entre diferentes perspectivas de vida humana e de superação da 
indiferença e do preconceito. Em segundo lugar, do ponto de vista epistemológico, 
porque reafirma mais enfaticamente a necessidade de desconstrução e reelaboração 
da subjetividade e visão de mundo do pesquisador, para poder ter um acesso 
compreensivo e original à subjetividade e cultura do outro. Em terceiro, porque exige 
a completa superação de perspectivas positivistas e objetivistas em pesquisa, já que a 
inserção nas redes de sociabilidade no trabalho de campo resulta sempre em que o 
conhecimento seja profundamente marcado pelas características do processo de 
interação entre investigador e realidade observada. (VASCONCELOS, 2002, p. 181); 
e  

c) a estratégia de mobilização/ação, quando a pesquisa se inverteu ao momento 
indutivo, para se aproximar da comunidade local, previamente conhecida e 
selecionada, pelos métodos anteriores. A ação foi relevante para compreender as 
indagações da rede e os motivos de uma possível aderência, oriunda de escolha e 
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opção coletiva, para participar como objeto de análise deste estudo. Desta forma, a 
comunidade local se tornou “copesquisadora” de sua própria realidade 
(VASCONCELOS, 2002). 

A estratégia de mobilização/ação tem características detalhadas pelo formato da 
pesquisa-ação. Conforme Thiollent (1947), na pesquisa-ação ocorre uma interação entre o 
pesquisador e as pessoas da situação observada. Isto alinha-se ao modelo interativo proposto 
por este estudo, do qual resultaram prioridades de problemas a serem solucionados, considera-
se a situação social, bem como a natureza distinta dos problemas observados. A pesquisa-ação 
tem como objetivo resolver ou esclarecer os problemas com os quais se depara na situação 
social. Pela interação, há um acompanhamento das decisões do meio social com o qual o 
pesquisador se relaciona e a troca de experiências que também beneficiam o pesquisador. 

Dizem respeito ao plano da pesquisa-ação as seguintes etapas: 
 Quem são os atores ou as unidades de intervenção?  Como se relacionam os atores e as instituições: convergência, atributos, 

conflito aberto?  Quem toma as decisões?  Quais são os objetivos (ou metas) tangíveis da ação e os critérios de sua 
avaliação?  Como dar continuidade à ação, apesar das dificuldades?  Como assegurar a participação da população e incorporar suas sugestões?  Como controlar o conjunto do processo e avaliar os resultados? 
(THIOLLENT, 1947, p. 80). 

Para a análise dos dados utilizou-se o método da análise de conteúdo que, conforme 
Campos (2004, p. 611), é “um método muito utilizado na análise de dados qualitativos [...], 
compreendida como um conjunto de técnicas de pesquisa cujo objetivo é a busca do sentido ou 
dos sentidos de um documento”.  

Este método foi utilizado quando da percepção dos limites do método dedutivo e início 
do indutivo, concomitante à releitura e interpretação da fundamentação teórica, bem como da 
readequação da metodologia da pesquisa. Campos (2004, p. 612) ressalta que o conteúdo de 
uma comunicação apresenta uma visão polissêmica que permite ao pesquisador qualitativo uma 
variedade de interpretações: 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comunicações (2), 
assim sendo, é destacada neste campo, a importância da semântica para o 
desenvolvimento do método. Entendendo-se por semântica aqui, a pesquisa do sentido 
de um texto. 
Pode-se por assim dizer que o método de análise de conteúdo é balizado por duas 
fronteiras: de um lado a fronteira da lingüística tradicional e do outro o território da 
interpretação do sentido das palavras (hermenêutica). 
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A análise de conteúdo também foi relevante para a observação e descrição dos fatos e 
dos fenômenos. 

[…] muitas vezes ouvimos dizer que nem sempre aquilo que está escrito é o que 
verdadeiramente o locutor queria dizer, ou mesmo, que existe uma mensagem nas 
entrelinhas que não está muito clara, pois bem, chegamos a encruzilhada, onde nem 
sempre os significados são expressos com clareza absoluta […]. Para o investigador 
qualitativo, tal momento reveste-se de suma importância, pois a desconsideração de 
um em detrimento do outro, pode colocá-lo frente à situação de negação completa da 
subjetividade humana ou por outro lado, a imposição de seus próprios valores em 
desconsideração a um pressuposto básico da pesquisa qualitativa, ou seja, os dados 
são analisados levando-se em consideração os significados atribuídos pelo seu sujeito 
de pesquisa (CAMPOS, 2004, p. 613). 

A inferência é importante para esta análise e o autor acredita que “esses extremismos 
devam ser evitados” e que, para isto, “a análise de conteúdo não deve ser extremamente 
vinculada ao texto ou a técnica, num formalismo excessivo, que prejudique a criatividade e a 
capacidade intuitiva do pesquisador”. Por outro lado, também não deve ser “tão subjetiva” com 
a imposição de suas próprias ideias ou valores. Nesse sentido, os conteúdos “tendem a serem 
valorizados à medida que são interpretados, levando-se em consideração o contexto social e 
histórico sob o qual foram produzidos.” (CAMPOS, 2004, p. 613). 

No decorrer das releituras e interpretações desta tese, em meio à análise de conteúdo, 
utilizou-se o dicionário e estudos etimológicos. Para corroborar o sentido das palavras, optou-
se pelo exercício comportamental e sentimental, que constituíram uma curva de aprendizagem 
da inteligência emocional para praticar os princípios e as diretrizes de comportamentos pró-
sustentabilidade. Um aprendizado que demandou a preparação intensa, já mencionada, de 
aproximadamente 6 meses, para alinhar a linguagem da pesquisadora aos fundamentos teóricos 
e à metodologia proposta. Um dos exemplos foi a prática de um vocabulário que não utilizasse 
termos interferentes na liberdade do próximo e que fosse baseado na troca de técnicas, 
conhecimentos e experiências, que naturalmente levariam à construção conjunta de alternativas 
para sustentabilidade da rede social local.  

Contudo, o exercício constituiu um estudo prático, paralelo, informal e de senso 
comum da pesquisadora que procurou comportamentos e escritos livremente na internet, de 
referências de nomes relacionados à paz mundial como Nelson Mandela, Dalai Lama, Mahatma 
Gandhi, Amma, Muhammad Yunus, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Madre Teresa de Calcutá, 
Papa Francisco, Tratados de Paz, Organização das Nações Unidas (ONU), Grandes Religiões, 
entre outras experiências de ações de indivíduos e organizações. Uma busca pelo alinhamento 
entre a semântica dos termos e o sentido prático de seu uso, que passa pelos sentidos e se revela 
pelos comportamentos. Um aprendizado de prática organizacional e redes sociais, que passa 
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pela consciência de corpo, mente, campos ou fluxos energéticos, conforme tratado por alguns 
cientistas como Ken Wilber da “Abordagem Integral”.  

Tal exercício consistiu no desenvolvimento de uma sensibilidade para perceber a 
distância entre aquilo que se fala e aquilo que se revela e interpreta da realidade no tempo e no 
espaço. Uma compreensão de que cada indivíduo ou rede está em seu momento próprio e 
característico da busca de soluções para a vida, ao tempo em que vivemos e convivemos com 
realidades distintas em um único planeta. A sensibilização de que o bom e o ruim para cada 
indivíduo são relativos, tanto quanto há relatividade de parametrizações, no tempo e no espaço, 
para a interpretação de indicadores quantitativos tradicionais de sustentabilidade. Um cuidado 
para que o termo “essencialidade da vida” fizesse sentido para partes e para o todo do tecido 
social e para que os argumentos teóricos fossem passíveis de operacionalização e prática a 
qualquer realidade. Um exercício de responsabilidade para que qualquer rede social desenvolva 
suas próprias técnicas, conhecimentos e metodologias de construção de um equilíbrio gradativo 
ao longo do tempo sobre a Terra. Mas com a consciência de que somos partícipes de um único 
tecido social, que são redes sociais que habitam um único planeta que vive a cura de mágoas 
sociais. Quando em referência à vida brasileira, a compreensão de que participamos de uma 
sociedade regida por regras, normas e leis com mecanismos e instrumentos democráticos, que 
funcionam com peculiaridades culturais, de interpretações e consciência distintas e que refletem 
o comportamento das partes.  

Foi um exercício de reflexão sobre o material, o moral e o ideológico, realizado sobre 
a busca da essencialidade da vida, que, embora tendo sido preparado no decorrer de 
aproximadamente 6 meses, constitui-se em uma curva de aprendizagem que tem avanços 
diários no decorrer da vida em sociedade. Uma revisão de vocabulário para que se eliminasse, 
ou reduzisse, as normatizações nos diálogos que pudessem ocasionar traumas individuais e 
sociais, mas que permitissem a construção de alternativas. Um aprender a ouvir e expressar 
sugestões e posicionamentos, quando oportuno e pertinente na interatividade de construção de 
um novo equilíbrio da rede social local. Um entendimento de que os princípios e as diretrizes 
de comportamentos pró-sustentabilidade são uma prática cotidiana, com revelações distintas, 
porém entrelaçadas, no tempo e no espaço. Até a reflexão de quais são os papéis do pesquisador 
e da ciência, em cada meio em que sejam desempenhados. Em meio a estes exemplos de 
reflexões estão outras experiências resultantes do aprendizado de um ser humano social. Um 
pensar sobre a forma adequada de desempenhar ações de responsabilidade social, voluntariado, 
políticas públicas, extensão acadêmica, entre outras, que possibilite a construção de um Estado 
de Sustentabilidade nesta Era da Sinestesia. 
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3.1.3.1 PROTOCOLO DE PESQUISA 

Os métodos e as técnicas de pesquisa utilizados para a realização de cada objetivo 
específico estão no Quadro 06. Os métodos de pesquisa foram diversos e pertinentes a cada 
elemento de levantamento ou análise de dados. Para a estruturação da fundamentação do 
modelo foram utilizados o tipológico, o histórico, o analógico, o arqueológico, o genealógico, 
o fenomenológico, o funcionalista, a inferência e a análise de conteúdo. No momento dedutivo 
a pesquisa foi bibliográfica e documental, mas para reconstrução dos termos de modo indutivo, 
também foi qualitativa. Na metodologia da pesquisa utilizou-se: o método histórico, o 
tipológico, o monográfico, o funcionalista, o estruturalista, o etnográfico, o estatístico, o 
pragmático, o experimental, a pesquisa participante, a pesquisa-ação e a análise de conteúdo. A 
escolha dos métodos e das técnicas para estabelecer a forma de coleta e de análise de dados 
para a estruturação do modelo envolveu as pesquisas: bibliográfica, documental, qualitativa e 
a pesquisa de campo com formulário e entrevista estruturada. O último objetivo é um modelo 
metodológico, enquanto produto de uma metodologia da pesquisa, e sua coleta e análise de 
dados para a operacionalização envolveu pesquisas: bibliográfica, documental, qualitativa, 
quantitativa, questionário, formulário e a análise de dados qualitativos, quantitativos, primários 
e secundários. Os métodos mais relevantes foram a pesquisa participante, a pesquisa-ação e a 
análise de conteúdo. Os últimos têm características cíclicas de dedução e indução. 
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OBJETIVO TÉCNICAS DE 

PESQUISA 
MÉTODOS DE 

PESQUISA 
ORGANIZAÇÃO DO 

ESTUDO PRODUTO 

(a) Definir os fundamentos 
teóricos e os termos do 
modelo metodológico 
interativo da “tecnologia 
social” como alternativa à 
sustentabilidade.  

Pesquisa Bibliográfica 
Pesquisa Documental 
Pesquisa Qualitativa 

Tipológico 
Histórico 
Analógico 
Arqueológico 
Genealógico 
Fenomenológico 
Funcionalista 
Inferência 
Análise de 
Conteúdo 

FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA  
1 – Fundamentação Teórica 
em “Tecnologia Social”; 
2 – Referencial de 
“Tecnologia Social” da 
Observação do Senso Comum; 
3 – Fundamentação Teórica 
Metodológica de “Tecnologia 
Social”; 
 (CAPÍTULO 2) 

Contribuição Teórica ao 
Modelo Metodológico 
Interativo de “Tecnologia 
Social” 

(b) Estabelecer as variáveis 
pertinentes à observação da 
“tecnologia social”, pela 
interação entre tecnologia e 
sustentabilidade. 

Pesquisa Bibliográfica 
Pesquisa Documental 

Histórico 
Tipológico 
Monográfico 
Funcionalista 
Estruturalista 
Etnográfico 
Estatístico 
Inferência 
Análise de 
Conteúdo 

METODOLOGIA 
4 – Descrição Metodológica 
para a estruturação do Modelo 
Interativo de “Tecnologia 
Social”; 
 (CAPÍTULO 3) 

Base e Etapas de Pesquisa 
do desenvolvimento do 
Modelo Metodológico 
Interativo da “Tecnologia 
Social” 

(c) Estruturar os 
procedimentos 
metodológicos de captação 
interativa da “tecnologia 
social” como alternativa 
para sustentabilidade. 

Pesquisa Qualitativa 
Pesquisa de Campo 
Formulário 
Entrevista Estruturada 
Questionário 

Estruturalista 
Pragmático 
Experimental  
Inferência 
Pesquisa 
Participante 
Pesquisa-Ação 
Análise de 
Conteúdo 

METODOLOGIA 
5 – Operacionalização do 
Modelo Interativo de 
“Tecnologia Social”; 
 (CAPÍTULO 3) 

Forma de coleta e análise 
de dados para a 
estruturação de um 
Modelo Metodológico 
Interativo de “Tecnologia 
Social” 

(d) Viabilizar a proposição 
metodológica interativa da 
tecnologia como alternativa 
de sustentabilidade de 
acordo com fundamentos 
teóricos, os uso dos termos, 
as variáveis e os 
procedimentos de 
metodologia da pesquisa. 

Pesquisa Bibliográfica 
Pesquisa Documental 
Pesquisa Qualitativa 
Pesquisa Quantitativa 
Questionário e 
Formulário 
Análise de Dados 
Primários e Secundários 
Análise de Dados 
Quantitativos e 
Qualitativos 

Experimental 
Estruturalista  
Inferência 
Pesquisa 
Participante 
Pesquisa-Ação 
Análise de 
Conteúdo 

ANÁLISE 
6 – Prática em Pesquisa-Ação 
da “Tecnologia Social”; 
7 – Exposição de 
Insuficiências e Apresentação 
do Modelo Interativo da 
“Tecnologia Social”; e 
8 – Proposição de 
continuidade do Modelo 
Interativo da Tecnologia 
Social. 
 (CAPÍTULO 4) 

Operacionalização do 
Modelo Metodológico 
Interativo da “Tecnologia 
Social” e proposição de 
ganhos de qualidade, 
produtividade e 
otimização, em 
continuidade no 
Laboratório de 
Sustentabilidade 

QUADRO 06 – RESUMO DOS PROCEDIMENTOS E PROTOCOLO DE PESQUISA 
Fonte: Autoria própria (2015).  

3.1.4 LEVANTAMENTO DE INSTRUMENTOS, MÉTODOS, METODOLOGIAS E 
TEORIAS RELATIVOS À “TECNOLOGIA SOCIAL” E PERTINENTES AO 
MODELO INTERATIVO DE CONSTRUÇÃO DA SUSTENTABILIDADE 

Conforme a linha de ineditismo desta tese, a “tecnologia social”, um modelo 
construído socialmente envolve: os princípios e as diretrizes de comportamentos pró-
sustentabilidade; a análise sociotécnica e a abordagem ator-rede; a Análise de Redes Sociais 
(ARS); e a pesquisa-ação. Consiste em conciliar a diferença entre o número de etapas propostas, 
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as técnicas e os instrumentos de pesquisa relatados anteriormente. A principal diferença desta 
proposta é a cautela da aproximação para a captação do caráter abstrato da tecnologia que só 
pode ser observada a partir de atos, atores e artefatos, para a compreensão do sistema 
tecnológico e do momento da curva de aprendizagem da rede social local.  

Na busca do ineditismo encontrou-se a proposta de Hernán Thomas e Mariano Fressoli 
(2010). Com base no uso político e restritivo da terminologia “tecnologia social”, ela traz uma 
reflexão teórico-metodológica para a observação de “tecnologias sociais”. Na proposta, os 
autores estabelecem os seguintes procedimentos: elaborar um marco teórico-metodológico para 
analisar “tecnologias sociais”; mapear as experiências e capacidades institucionais de 
desenvolvimento e implementação de “tecnologias sociais” na América Latina; levantamento 
de experiências; critérios de corte; técnicas de identificação de experiências; análise das 
experiências; critérios de classificação de experiências; realizar uma série de estudos de caso: 
analisar sociotecnicamente experiências concretas de desenvolvimento de “tecnologias 
sociais”, implementadas em cada país; análise de “tecnologias sociais” produzidas e 
implementadas; análise do processo de produção de conhecimentos tecnológicos; análise da 
trajetória econômica e produtiva das experiências técnico-produtivas; análise dos resultados 
obtidos pelos desenvolvimentos de “tecnologias sociais” em cada experiência; análise 
socioinstitucional; análise sociotécnica integradora; realizar uma série de estudos de caso: 
analisar programas e instituições relacionadas com a promoção de “tecnologias sociais”; análise 
socioinstitucional; análise do processo de produção de conhecimentos tecnológicos; análise da 
trajetória econômica e produtiva das experiências técnico-produtivas; análise dos resultados 
obtidos pelo desenvolvimento de tecnologias sociais em cada experiência; análise integradora 
geral; incidir sobre o processo de elaboração de política de Ciência, Tecnologia, e Inovação e 
Desenvolvimento, vinculada ao desenho, implementação e avaliação de estratégias de 
desenvolvimento e utilização de “tecnologias sociais”; gestão de instâncias para formulação de 
políticas públicas; promoção de dinâmicas interinstitucionais; formação de recursos humanos; 
realização de seminários; apoio à elaboração de “políticas públicas”; e divulgação e promoção 
da discussão sobre a temática de “tecnologias sociais”. 

Esta tese alinha-se ao interesse técnico e político da proposta apresentada por Thomas 
e Fressoli (2010). As reflexões e as explicitações teóricas e metodológicas apresentadas pelos 
autores são relevantes e pertinentes à construção deste modelo. Contudo, as propostas 
contrapõem-se pelo entendimento de que toda tecnologia é social e de que a interatividade de 
ações tem como base um modelo socialmente construído, aproximando-se da interação e 
captação da “tecnologia social”. Vale ressaltar que não foram encontrados documentos que 
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detalhem a operacionalização das etapas propostas, nem questionários ou formas de 
apresentação de documentos, que deem sequência operacional ao que os próprios autores 
propuseram.  

Para a operacionalização do modelo interativo foram conciliados: os conteúdos dos 
quadros 2 e 3; as reflexões da Figura 04; as etapas inerentes à ARS e à pesquisa-ação. Expressas 
no item 2.3.1, com base em Alexander (2012), estão as etapas da ARS que são: 1 – descrição 
teórica da relação social; 2 – descrição do objeto de análise; 3 – contextualização social, 
econômica e histórica; 4 – delimitação temporal e espacial; 5 – estruturação de questionário; 6 
– escolha metodológica de aplicação de questionário (coleta de dados); 7 – descrição 
metodológica de coleta de dados (aplicação de questionário); 8 – descrição das hipóteses dos 
possíveis resultados; 9 – coleta de dados; 10 – mapeamento dos atores da rede; 11 – definição 
das relações sociais estabelecidas pelos atores da rede; 12 – definição das interações 
estabelecidas a partir das relações sociais; 13 – definição dos fluxos estabelecidos a partir das 
interações; 14 – aplicação de medidas qualitativas e quantitativas; 15 – análise da rede social; 
16 – resposta às hipóteses previamente estabelecidas; 17 – descrição das limitações da ARS; e 
18 – implicações teóricas da ARS. No item 3.1.3 estão as etapas da pesquisa-ação, formuladas 
como perguntas e são: Quem são os atores ou as unidades de intervenção? Como se relacionam 
os atores e as instituições: convergência, atributos, conflito aberto? Quem toma as decisões? 
Quais são os objetivos (ou metas) tangíveis da ação e os critérios de sua avaliação? Como dar 
continuidade à ação, apesar das dificuldades? Como assegurar a participação da população e 
incorporar suas sugestões? Como controlar o conjunto do processo e avaliar os resultados? 
(THIOLLENT, 1947, p. 80). 

Além da pesquisa delineada sobre o ineditismo, a observação empírica do método 
indutivo revelou que existem diversas metodologias que se aproximam desta proposição 
metodológica interativa da “tecnologia social” como os instrumentos de políticas públicas, 
ações de responsabilidade social, projetos de extensão acadêmica, bem como aquelas utilizadas 
pelo Banco Mundial e pela Organização das Nações Unidas. São chamadas de “metodologias 
participativas”, “coworking”, “coconstrução”, que estão entre o senso comum e a ciência. Há 
uma gama de bibliografias e livros disponíveis que buscam desenvolver a capacidade e as 
habilidades de “compartilhar”, de “como fazer”, de “como agir”, ou de “como ser”, com 
referências e trocas de experiência para desenvolver níveis de aprendizados de corpo, mente e 
campos energéticos, entre outras dimensões dos seres humanos.  

São publicações que mencionam a importância do uso das palavras, mas a percepção 
do alinhamento, entre o uso do termo e a ação, é relativa ao tempo, ao espaço e à experiência 
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de cada indivíduo. Por isto, enfatiza-se o cuidado, a cautela, o respeito, a compreensão, para a 
construção gradativa do novo equilíbrio social, que amenize desequilíbrios futuros. Ter vontade 
de aplicar os conteúdos das leituras e dos aprendizados não necessariamente condiz com a 
revelação de comportamentos que amenizem traumas sociais presentes que não gerem impasses 
e impedimentos para construções futuras. “Sair por aí fazendo o bem” atrela-se à 
responsabilidade de reduzir traumas futuros e à inibição da liberdade do próximo, para construir 
seus próprios passos, pode se revelar em impactos e rupturas nos próximos períodos de tempo. 
A responsabilidade da reconstrução do novo equilíbrio social refletirá no nível de produtividade 
daquilo que se almeja construir.  

Palestras de diversos campos sociais com linguagens da “economia do 
compartilhamento”, de “negócios sociais”, de “superação de medos e obstáculos”, de “como 
amar e ser amado”,  de “igrejas e ideologias”, mostram a ansiedade da busca pelo “como fazer”, 
mas não discutem “o que fazer” ou “qual a sociedade que se deseja construir”.  A relação entre 
“aquilo que se deseja” e “a forma como se comporta para” é o exercício de construção do 
modelo. Como revelações semelhantes a esta tese, pode-se citar a “Teoria U”, a “Abordagem 
Integral”, o documentário “Cosmos”, entre outras inúmeras referências, cada qual pertinente ao 
momento da curva de aprendizagem de cada indivíduo ou rede social. São referências similares 
que, por apresentarem linguagens características, atendem a públicos específicos. Infere-se que 
todas as experiências de construção conjunta de alternativas pró-sustentabilidade podem 
apresentar semelhanças. A diferença está na revelação do “como fazer”, sob a consciência de 
que os produtos que se revelarão dependem do próprio comportamento das redes e dos 
indivíduos. Trata-se da coerência entre o uso de termos nas relações e aquilo que se pretende 
construir socialmente e isto passa pela escolha dos comportamentos. 

O modelo aqui apresentado pode se utilizar das inúmeras linguagens disponíveis no 
mercado como forma de aproximação de cada realidade, porque consiste em um “como fazer” 
construído socialmente com a rede interessada. Por isto, funciona como um formulário capaz 
de captar e identificar as peculiaridades de redes distintas, mas com algo em comum: a busca 
pela sustentabilidade e a existência em um único planeta. Um modelo baseado na essencialidade 
da vida e na liberdade, construído com as partes que integram o todo de um único tecido social. 
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3.1.5 APRESENTAÇÃO DE VARIÁVEIS E DOS REQUISITOS DA PESQUISA PARA 
OPERACIONALIZAÇÃO DO MODELO DA “TECNOLOGIA SOCIAL” 

Conforme Lakatos (2008, p. 139), uma variável pode ser entendida como um conceito 
operacional e mensurada em quantidade, qualidade, característica, magnitude, traços, entre 
outros, “que se alteram em cada caso particular e são totalmente abrangentes e mutuamente 
exclusivos. Por sua vez, o conceito operacional pode ser um objeto, processo, agente, 
fenômeno, problema etc.”. Há duas variáveis nesta pesquisa: 1) Modelo Metodológico 
Interativo; 2) Construção da Sustentabilidade. Vale lembrar que o problema emerge das duas 
variáveis e é: quais são os procedimentos de captação das interações “tecnológicas sociais” 
como medida da construção conjunta de alternativas para sustentabilidade? 

Normalmente há a construção de hipóteses sobre a pergunta de pesquisa, que neste 
caso foram construídas como requisitos, materiais e imateriais, necessários à estruturação do 
modelo. A dinâmica da construção social da tecnologia e a imprevisibilidade da revelação do 
comportamento humano impedem o estabelecimento de hipóteses porque o modelo permite 
observar o comportamento da rede ao longo do tempo. Contudo, o modelo tem pressupostos 
elencados sobre instrumentos de observação e captação e requisitos como medida da construção 
conjunta. Estes requisitos funcionam como elementos de um formulário que pode ser 
preenchido a partir de técnicas e instrumentos de explicitação da construção social da 
tecnologia.  

Esta tese propõe o entrelaçamento de um conjunto metodológico e de instrumentos 
que possibilitem a captação da interatividade de técnicas e conhecimentos de redes sociais. Um 
Modelo Metodológico Interativo é uma busca operativa e prática de “tecnologia social” em 
pesquisa científica. Um esforço de construção social da tecnologia em pesquisa, no campo da 
ciência social aplicada, para captar “tecnologia social”, que se baliza, na ciência hermenêutica, 
pela revelação em pesquisa-ação. Um exercício de desempenho do comportamento humano 
harmônico em sociedade que se revela pelo compartilhamento, na interação de técnica e 
conhecimento entre universidade e sociedade. Uma “tecnologia social” para “tecnologia 
social”, ou uma “construção social” de um modelo para a “construção social” de outros 
modelos, que admite limitações no tempo e no espaço, por ser uma intenção de comportamento 
do pesquisador e da rede observada. Esta proposição metodológica é uma forma de pesquisa 
interativa e sua observação participativa consiste em captar a interatividade de técnica e de 
conhecimento em construção conjunta com redes sociais. Considera a criação de um novo 
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equilíbrio social, de um estado de sustentabilidade, uma busca pela essencialidade da vida, em 
conjunto com a rede social, no momento de verificação das revelações do comportamento 
humano da rede. Procura alinhar o comportamento humano em investigação científica àquilo 
que a “tecnologia social” considera de princípios e diretrizes da sustentabilidade. Portanto, é 
uma intenção de alternativa pró-sustentabilidade em pesquisa acadêmica. 

A Figura 10 mostra as considerações teóricas do modelo metodológico interativo de 
“tecnologia social”, explicitadas a partir do alinhamento entre teoria, metodologia, 
operacionalização e prática. Ela foi estruturada com base na pesquisa-ação, por meio da 
experiência da elaboração do questionário e a cada reflexão comportamental em relação à 
informação levantada pela rede local. Os procedimentos metodológicos foram estruturados com 
base nos requisitos e variáveis do modelo e intercalados com reflexões sobre a relação entre os 
princípios e as diretrizes de comportamentos pró-sustentabilidade. As reflexões foram 
realizadas sobre as falas e os comportamentos da pesquisadora adotados no decorrer do trabalho 
de pesquisa-ação. As práticas são fluxos de ação e reflexão, entre os requisitos teóricos, 
metodológicos e operacionais. O exercício de: ouvir; refletir para filtrar apegos materiais, 
moralidades, julgamentos e ideologias; e traduzir essencialidades à construção do novo 
equilíbrio social. Suas limitações e suas superações estão descritas ao final do modelo, na 
proposta do Laboratório de Sustentabilidade. 

 

 
FIGURA 10 – ALINHAMENTO DOS REQUISITOS OPERACIONAIS DO MODELO METODOLÓGICO 

INTERATIVO DE “TECNOLOGIA SOCIAL”. 
Fonte: Autoria própria (2015).  
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A “tecnologia social” varia ao longo do tempo, em ciclos de renovação. A 
interatividade entre técnica e conhecimento se revela como um comportamento que ora pode 
ser harmônico e ora pode ser desarmônico, conduzindo ao equilíbrio ou ao desequilíbrio. Há 
momentos em que o comportamento é harmônico pela ocorrência de compartilhamento de 
técnica e conhecimento e ocorre a “tecnologia social”. Mas há momentos em que há 
concentração de técnicas e conhecimentos, seja pela opção ou pela forma de comportamento 
humano ou, ainda, pela impossibilidade do compartilhamento, caracterizando desarmonia e 
tendendo a desequilíbrios e à desconstrução social (Figura 11). Ao longo do tempo o equilíbrio 
é construído em meio a desequilíbrios, numa oscilação entre construção e desconstrução social 
da tecnologia. 

Uma “tecnologia social” pode ser traduzida como um momento harmônico do 
comportamento humano que conduz ao equilíbrio. Este momento existe em meio a outros 
momentos de revelação de comportamentos desarmônicos e de desequilíbrios. Há a 
possibilidade de ocorrer comportamentos harmônicos em meio a momentos de desequilíbrio e 
comportamentos desarmônicos em meio ao equilíbrio. São percepções de autoconhecimento e 
consciência da rede social ao longo do tempo, sobre o momento em que se encontra e sobre os 
comportamentos que a conduzem ao equilíbrio social (Figura 11). Ao longo do tempo, o 
aprendizado individual e da rede se entrelaçam no tecido social e há uma curva de 
aprendizagem, que transforma o meio social, no tempo e no espaço.  

Por pressuposto, de acordo com a opção de comportamento à essencialidade da vida, 
a ocorrência de “tecnologia social”, em partes do tecido social, reduz comportamentos 
desarmônicos e desequilíbrios sociais ao longo do tempo, espraia-se pelo todo do sistema 
tecnológico, conduzindo a humanidade a novos equilíbrios e, consequentemente, à construção 
da sustentabilidade (Figura 11). 
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FIGURA 11 – COMPORTAMENTO HARMÔNICO EM MOMENTO DE EQUILÍBRIO E DESARMÔNICO 

EM MOMENTO DE DESEQUILÍBRIO. 
Fonte: Autoria própria (2015).  

 
O Quadro 07 apresenta as formas de verificações e observações do modelo, a partir 

dos requisitos e das variáveis. As formas de observações e verificações se basearam no aceite 
de indícios de que, por meio da pesquisa-ação, da Análise de Redes Sociais e da elaboração 
conjunta do questionário, o modelo seja capaz de captar a “tecnologia social”. Estes indícios 
funcionam como hipóteses de quais procedimentos possibilitariam ou viabilizariam o 
cumprimento dos requisitos de um modelo. O questionário varia de rede social para rede social, 
porque reflete sua identidade e é considerado como um artefato, elemento material da revelação 
do modelo que, de modo intencional, reflete o cumprimento dos requisitos. Além de captar os 
comportamentos harmônicos e desarmônicos, bem como os momentos de equilíbrio e 
desequilíbrio, o modelo tem como requisito permitir a continuidade de ações para a construção 
conjunta de alternativas de sustentabilidade. 

No Quadro 07 estão expressas as variáveis de pesquisa e os requisitos do modelo 
metodológico interativo, que estão de acordo com os princípios e com as diretrizes de 
comportamentos de sustentabilidade. Por pressuposto, para que um modelo metodológico seja 
interativo ele deve resguardar a construção conjunta, por meio do compartilhamento de técnica 
e conhecimento, em sua metodologia. Quando se tratar de um modelo metodológico interativo 
de captação da tecnologia social, além de construir alternativas para a sustentabilidade em 
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conjunto, ele deve permitir a captação de interações por meio da comunicação dos 
relacionamentos; da participação na rede social; e da percepção sobre os relacionamentos, os 
esforços, os comportamentos e os momentos da rede. 

 
“TECNOLOGIA SOCIAL” 

VARIÁVEIS REQUISITOS 
COMPARTILHAMENTO DE TÉCNICA E CONHECIMENTO QUE CONDUZ AO EQUILÍBRIO 

1 MODELO METODOLÓGICO INTERATIVO 
 

 CAPTAÇÃO DE MOMENTOS 
 AUTOCONHECIMENTO DA REDE SOCIAL 
 CONSCIENTIZAÇÃO DAS REVELAÇÕES DA 

REDE SOCIAL no tempo e no espaço 

2 CONSTRUÇÃO DA SUSTENTABILIDADE 
 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DE 

COMPORTAMENTOS DE ESSENCIALIDADE 
DA VIDA 

FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES MATERIAIS E IMATERIAIS 
SATISFAÇÃO – Percepções individuais e coletivas de AUTOCONHECIMENTO. Interações pela percepção 
sobre os relacionamentos, os esforços, os comportamentos e a satisfação em relação:  A si.  À Rede Social.  Aos comportamentos harmônicos e desarmônicos.  Aos momentos de equilíbrio e de desequilíbrio. 
COMPORTAMENTO HARMÔNICO - Verificação de interações por COMUNICAÇÃO. 
Superação de desequilíbrios e desarmonias.   Diálogos, conversas e ações cotidianas.  Relacionamentos. 
CONSTRUÇÃO CONJUNTA (continuidade) - Verificação de interações por PARTICIPAÇÃO. 
Transparência, esclarecimentos de entendimentos e ações e tomada de decisões. Apresentação de sugestões, 
discussões e encaminhamentos.  Participação em reuniões.  Compreensões e conhecimentos sobre a rede.  Acreditação da rede.  Relevância e vontade da rede.  Iniciativas e realizações.   Produtos e revelações da rede ao longo do tempo.  Vontade e disposição de construir em conjunto. 

QUADRO 07 – VARIÁVEIS DE PESQUISA, REQUISITOS E FORMULÁRIO DO MODELO 
METODOLÓGICO INTERATIVO 

Fonte: Elaboração própria (2015). 
 
 
O que diferencia esta proposição metodológica interativa de “tecnologia social” das 

demais metodologias relativas ao tema é que se trata de um modelo para estruturar modelos, 
diante da conscientização da construção de um novo equilíbrio social. O comportamento 
humano muda e, consequentemente, muda a “interação tecnológica”, que pode ter origem em 
uma relação social harmônica ou desarmônica. Todos fazem parte e, portanto, não há como 
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fazer cortes ou descartes de redes locais porque se admite a mudança de comportamento ao 
longo do tempo, bem como constante processo de aprendizagem e consciência social. Assim se 
revelam as mutações do tecido social e do espaço terrestre. Além disto, por princípio da 
sustentabilidade, não há inclusão ou exclusão, mas o entendimento de um todo do tecido social 
composto por partes. Cada parte tem identidade própria e apresenta oscilação de interação 
harmônica ou desarmônica e revelação de equilíbrios ou desequilíbrios. 

3.2 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Este item da pesquisa revela quais foram os procedimentos utilizados para preencher 
um formulário que tenha como produto, entre outros elementos do conhecimento, um 
questionário que permita a organização da parte imaterial de um sistema tecnológico, em uma 
explicitação material da interatividade de técnicas e de conhecimentos da rede social. As 
revelações da parte imaterial da construção social tecnológica foram reveladas: a) em momentos 
de equilíbrio e desequilíbrios da rede social; b) em esboços das relações sociais de organização 
da rede social; c) em relatórios de percepções sobre comportamentos harmônicos e 
desarmônicos; d) pela descrição da composição de atos, atores e artefatos da rede social; e) em 
intenções de continuidade de ações da rede social. 

Os 10 procedimentos metodológicos foram organizados sobre as 5 fases da pesquisa. 
Vale lembrar que são elas: 1 – Delineamento da curva de aprendizagem: da base epistemológica 
à metodológica; 2 – Exercício da observação de fenômenos e fatos; 3 – Escolha dos métodos e 
das técnicas de pesquisa; 4 – Levantamento de métodos, metodologias e teorias relativos à 
“Tecnologia Social” e pertinentes ao modelo interativo de construção da sustentabilidade; 5 – 
Apresentação de variáveis e dos requisitos da pesquisa para operacionalização do modelo da 
“Tecnologia Social”. 

O Quadro 08, de modo linear, e a Figura 12, em fluxograma, mostram os 10 
procedimentos adotados nesta pesquisa. O início ocorreu predominantemente sob a lógica 
dedutiva com processos pré-definidos e possui 5 níveis de procedimentos: Estruturação da base 
epistemológica, da Fundamentação teórica, do Ineditismo, da Metodologia da pesquisa até a 
Pesquisa participante. Os cinco primeiros níveis de procedimentos conformaram a elaboração 
de um documento, apresentado como versão da tese para qualificação no doutorado. Depois de 
aprovada, no momento de aplicação das entrevistas e do questionário previamente definido 
ocorreram constatações empíricas e uma reflexão sobre a incoerência entre epistemologia, 
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teoria, metodologia, operacionalização e prática. Isto levou a um processo de decisão entre 
relatar os resultados, apontar as incoerências e encerrar a pesquisa, ou aprofundar as 
observações sobre as evidências empíricas e prosseguir. A opção foi a de reiniciá-la com 
procedimentos delineados sob a lógica indutiva, que levou a uma reflexão de desconstrução 
para a reconstrução de um alinhamento epistemológico, teórico, metodológico, operacional e 
prático.  
 

INÍCIO 1 – LÓGICA DEDUTIVA 
DADOS PROCESSO PRÉ-DEFINIDO 
Pesquisa documental 
Pesquisa bibliográfica 

Nível 1 de procedimentos: 
Estruturação da base epistemológica 

Pesquisa documental 
Pesquisa bibliográfica 

Nível 2 de procedimentos: 
Estruturação da fundamentação teórica e ineditismo 

Pesquisa documental 
Pesquisa bibliográfica 

Nível 3 de procedimentos: 
Estruturação da metodologia da pesquisa 

Pesquisa documental, pesquisa bibliográfica e 
levantamento de dados secundários 

Nível 4 de procedimentos: 
Estruturação da operacionalização da pesquisa de campo 

Levantamento de dados primários Nível 5 de procedimentos: 
Pesquisa participante 

DOCUMENTO: Projeto de Pesquisa até a fase de qualificação 
REFLEXÃO: sobre a constatação de incoerências entre epistemologia, teoria, metodologia, operacionalização e prática 

DECISÃO: inversão da pesquisa para o método indutivo? 
SIM: inverte para o método indutivo NÃO: apresenta os resultados sobre a incoerência e conclui a pesquisa 

INÍCIO 2 – LÓGICA INDUTIVA 
REFLEXÃO: para o alinhamento epistemológico, teórico, metodológico, operacional e prático 
DADOS PROCESSO 
Pesquisa bibliográfica 
Levantamento de dados primários 

Nível 6 de procedimentos: 
Desconstrução e reconstrução do uso dos termos 

Pesquisa bibliográfica 
Levantamento de dados primários Nível 7 de procedimentos: Releitura, reescrita e reestruturação da fundamentação e do posicionamento teórico 
Pesquisa bibliográfica 
Levantamento de dados primários 

Nível 8 de procedimentos: 
Reorganização da metodologia e nova seleção de métodos e técnicas de pesquisa 

Pesquisa bibliográfica 
Levantamento de dados primários Nível 9 de procedimentos: Operacionalização da pesquisa-ação 
Pesquisa bibliográfica 
Levantamento de dados primários 

Nível 10 de procedimentos: 
Construção do modelo metodológico interativo 

DOCUMENTO: Pesquisa apresentada à Banca Final 
FIM 

QUADRO 08 – PROCEDIMENTOS DE METODOLOGIA DA PESQUISA 
Fonte: Elaboração própria (2015). 
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FIGURA 12 – FLUXOGRAMA DOS NÍVEIS DE PROCEDIMENTOS DA METODOLOGIA DA PESQUISA 
Fonte: Elaboração própria (2015). 

 
O momento de reflexão oscilou entre a desconstrução e a reconstrução da forma de 

agir, pensar, falar e se comportar. O momento de desconstrução foi marcado pelo desapego a 
teorias, formas morais e ideológicas de comportamentos sociais, de entes e ações que agem pela 
paz, de aprendizados religiosos, da forma de comportamento habitual de vida. Pode ser 
entendido como: um soltar amarras teóricas, metodológicas, operacionais; um despir-se de 
padrões; um pegar uma tela em branco; e um começar “do zero”. O método indutivo na ciência 
social aplicada requer um esforço além daquele praticado até então como pesquisadora, de não 
“tentar adivinhar” os resultados finais da pesquisa, ou “forçar a barra” para que as hipóteses 
sejam verdadeiras. Exigiu cuidado para não contaminar uma nova construção, com julgamentos 
que a pesquisadora tinha sobre a própria construção da felicidade e de anseios sociais. Era 
pertinente aprender a “caminhar no escuro” sem saber qual seria o resultado alcançado.  

Em conversa com o orientador refletimos onde se chegaria com a inversão da pesquisa 
para indutiva. Chegamos no consenso de que a resposta teria que ser construída com os 
cooperados. Na continuação do diálogo, refletimos sobre a forma inicial da abordagem e 
concordamos que primeiramente seria necessário conhecê-los, saber o que querem da vida, 
como vivem e trocar experiências. Esta discussão veio à tona diante da percepção de que está 
“tudo” escrito sobre “o que fazer” e “como fazer” para ser produtivo, tanto pela ciência como 
pelo senso comum. “Por que não fazemos? Por que ainda não experimentamos a 
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sustentabilidade e a paz? Por que vivemos a iminência de um aprofundamento da crise da 
humanidade? O que está acontecendo? O que há no meio disto se a teoria é escrita a partir da 
prática? Pensando sobre liberdade, percebi que, neste formato, apresentado na qualificação, a 
tese também não está de acordo com aquilo que está escrito de ‘como deveria ser feito’. Por 
que nós não fazemos?”.  

O tempo de reflexão e preparação teve uma duração entre 6 a 8 meses. Neste período 
a pesquisadora se colocou nos diversos lados de diversas relações existentes na sociedade, para 
construir um posicionamento pertinente a todos. Para que qualquer rede social pudesse construir 
sua alternativa pró-sustentabilidade. Um exercício de se colocar do lado: do professor, do aluno, 
do empregador, do empregado, do mercado financeiro e de capitais, das empresas, das famílias, 
da produção, do governo, da miséria, da pobreza, da desnutrição, da fadiga física e mental, de 
guerras, de desastres ambientais, de acidentes, do rico, do pobre, das organizações da sociedade 
civil, de doentes, de deficientes, de amigos, de parentes, entre outros, até que não houvesse mais 
fôlego ou condições físicas e biológicas para tal. O exercício de se colocar no lugar do outro 
nunca será completo porque a pesquisadora não usou “os sapatos” dos outros durante toda a 
vida para saber por qual motivo chegaram hoje onde estão ou saber o que realmente sentem e 
de que forma passariam por um processo de mudança. Contudo, o “se colocar no lugar do outro” 
desencadeou julgamentos, feitos pelos próprios padrões de pensamento da pesquisadora e 
passou pelos sentidos, como uma vivência da mágoa social. Uma mágoa que muitas vezes não 
existe porque nível de consciência social não tem escolaridade, renda, idade, sexo, entre outras 
classes sociais. Tal exercício permitiu constatar que por mais que não se saiba “como fazer” há 
a vontade de sobreviver e de encontrar a essencialidade da vida.  

De modo informal, foram testadas formas de agir, de ouvir e de se comportar em 
relação à mudança e à observação de comportamentos miseráveis que não conduzam à 
essencialidade da vida. Estes testes envolveram a publicação de textos na internet, com diversas 
formas de escrita. Ora mais violentas, mais sensacionalistas, mais irônicas, apontando 
comportamentos contrários à essencialidade da vida, ora mais suaves, mais leves, mais 
pacíficas, mostrando a contribuição dos “lados” das relações sociais para a construção do 
equilíbrio, como esperança de uma nova forma de vida sobre a terra. Há público para todas as 
formas de escrita e de leituras, como aqueles atraídos pelo medo e aqueles atraídos pela paz. 
Há aqueles que não querem saber, aqueles que não sabem o que fazer, aqueles que querem 
ajudar, aqueles que ajudam de alguma forma, entre outras revelações. A ciência pode indicar 
tendências de crises e de colapsos e há diversos tipos de comportamentos revelados em relação 
aos fatos ou à eminência deles. Porém, considera-se que não haja quantificação, organização e 
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apresentação de um conjunto de dados que apresentem os resultados dos esforços das ações de 
políticas públicas, ações de responsabilidade social, de extensão acadêmica, da sociedade civil 
organizada, voluntariado, entre outras. São ações desempenhadas sem a contabilização da renda 
gerada por elas, porque tecem em conjunto, mas não têm a quantificação produtiva destes 
trabalhos. Como um “saco sem fundo” porque não se mede o retorno sobre os investimentos e 
os esforços dispendidos. Contudo, por se tratar de uma transição, concomitantemente à crise há 
uma gama alternativa significativa de ações e comportamentos de essencialidade da vida, 
praticados nesta construção de um estado de sustentabilidade. Assim, não se sabe qual o esforço 
e a energia necessária à reconstrução, que supere a desconstrução no estabelecimento do novo 
equilíbrio social. Mas há a possibilidade de captação de momentos.  

Neste momento de conscientização da humanidade, muitas pessoas nem pensam ou 
sabem como agir, enquanto há outras que querem mudar os demais. Alertar e estimular 
processos de mudança pode ser traumático porque a conscientização excessiva assusta, causa 
pânico e respostas agressivas, com rupturas sociais. Normalmente os comportamentos são 
impactantes quando os argumentos da mudança são feitos sobre a rigidez e a cobrança da 
mudança individual. Quando os argumentos são apresentados com a naturalidade gradativa da 
mudança, as falas são compreensíveis e não causam desequilíbrios na relação social. Há formas 
de apresentar o desequilíbrio de modo pacífico, quando se apresentam concomitantemente as 
soluções e as experiências que já existem para a solução de cada “problema”. Desta forma, 
constroem-se fundamentos sobre a importância e a prudência das escolhas dos 
comportamentos, sob a lógica de que prevenir é mais produtivo e rentável do que remediar. Os 
princípios e as diretrizes de comportamentos servem como baliza no processo de tomada de 
decisão, inclusive nas imediatistas. Uma compreensão sobre a proporção do reflexo de uma 
decisão individual no todo do tecido social, assim como o reflexo da decisão presente na 
sociedade que se deseja construir. Uma conscientização de que não se trata de um futuro 
distante, visto que a acentuação dos momentos de crise na produção e na renda atual, apesar da 
herança histórica e cultural, derivaram de escolhas de comportamentos sociais recentes, dos 
anos 2000. Portanto, depois de conhecer os comportamentos que conduzem ao equilíbrio ou ao 
desequilíbrio, é possível escolher o que se deseja construir. 

Nesta transição, depois da desconstrução inicia-se a reconstrução. A primeira fase da 
reconstrução pode ser entendida como desmanche e limpeza, marcada pelo início da 
organização de uma nova sociedade que será construída com os mesmos elementos existentes, 
mas de forma diferente. Um momento que requer o exercício do amor, do perdão, da 
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misericórdia, da gratidão e da ternura. Um exercício de paciência, de compreensão e de troca 
de experiências de vida. 

O novo posicionamento teórico só foi possível de ser escrito depois de retornar à 
cooperativa para construir um novo modelo. Era sabido pela pesquisadora que sua ação 
continha um aprendizado de vida prévio, tanto quanto um artista já desenvolveu técnicas, 
conhecimentos e habilidades em telas anteriores, antes de iniciar uma tela em branco. Trata-se 
de uma criação, feita pela criação e para a criação de um novo momento social e do modelo. 
Um tratar e curar sofrimentos com o aprender de coração a sociedade e as relações sociais, um 
decorar. A memória mais forte que se tinha era a de que “o amor resolve tudo” e foi assim que 
se conduziu o exercício, depois da desconstrução terminológica. Uma revisão comportamental 
da pesquisadora, que também diferencia o produto desta tese em relação aos demais modelos 
propostos. A curva de aprendizagem do amor também tem momento de desapego e de 
desconstrução da forma conhecida até então, como a prática da liberdade na construção 
conjunta daquilo que seja o equilíbrio coletivo e não individual. Estes são alguns aprendizados 
que resultaram no “abandono” e na substituição de termos pertinentes ao modelo e ao 
posicionamento proposto. 

A reflexão desencadeou cinco novos procedimentos, pautados na leitura e tradução 
dos fatos. São eles: desconstrução e reconstrução do Uso dos termos, como estudo semântico e 
etimológico; releitura, reescrita e reestruturação da Fundamentação e do posicionamento 
teórico; Reorganização da metodologia da pesquisa, com uma nova seleção de Métodos e 
técnicas de pesquisa; Operacionalização da pesquisa-ação; e Construção do modelo 
metodológico interativo. Os níveis de procedimentos de 6 a 10 conformam o documento final 
apresentado à Banca. Os instrumentos utilizados nesta fase indutiva foram um dicionário e a 
troca de experiências de vida com inúmeras pessoas de diversas relações sociais diferentes, 
além das relações com a COOCAT-MEL, na intenção de compreender como se constrói o novo 
a partir de conhecimentos, técnicas e aprendizados anteriores. Uma recriação: do espaço com 
aquilo que está disponível no tempo; de construir o novo com aquilo que se tem; de reciclar; de 
olhar diferente para o mesmo; assim como a estruturação de um documento final à Banca, a 
partir daquilo que havia sido apresentado na qualificação (Quadro 08). 

No Capítulo 4 inicia-se a descrição do modelo interativo desenvolvido com base na 
metodologia da pesquisa do Capítulo 3.  
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4 MODELO METODOLÓGICO INTERATIVO 

Com base em Houaiss e Villar (2001, p. 1941), um “modelo” é uma “representação 
em escala reduzida”, de alguma coisa, “a ser reproduzida em dimensões normais”. Um molde, 
um “aparelho ou conjunto de aparelhos que permitem a reprodução de determinada peça por 
processos”. Uma “reprodução tridimensional, ampliada ou reduzida, de qualquer coisa real, 
[...], como recurso didático”. Um “tipo particular de um determinado produto”; um “impresso 
utilizado”, em diversas organizações, “com lacunas a serem preenchidas pelo interessado”; um 
“formulário”; uma “coisa que serve de imagem, forma ou padrão [...] como fonte de 
inspiração”; um “exemplo dado por uma pessoa ou coisa”; um “representante típico de uma 
categoria”; um “esquema que possibilita a representação de um fenômeno ou conjunto de 
fenômenos físicos e eventualmente a previsão de novos fenômenos ou propriedades, tomando 
como base um certo número de leis físicas, em geral obtidas ou testadas experimentalmente”; 
um “sistema lógico construído com base nos dados acessíveis à observação direta, [...], 
inclusive nos seus aspectos inacessíveis à observação direta”; um “fragmento melódico ou 
harmônico que é reproduzido numa marcha harmônica”; uma forma de “língua, falante ou 
dialeto apresentado como um exemplo ideal a ser seguido ou aprendido”; e, por fim, em termos 
da ciência econômica, sob a ótica da produção, uma “construção teórica, de natureza 
matemática, que visa estabelecer a essência de determinada estrutura, suas relações internas, 
sua evolução, os fatores que determinam as mudanças, e as linhas a serem adotadas para 
equilibrar o sistema de produção.”  

Nesta tese, o modelo apresentado pode ser replicado em escala a qualquer rede social, 
como uma reprodução didática pertinente à consciência e à curva de aprendizagem da própria 
rede. Porém, com as devidas adequações à forma particular que se expressa pelas características 
e pelas peculiaridades de cada rede. Por atender a identidade das redes, pode ser entendido 
como um formulário, que possibilita o autoconhecimento e que, quando explicitado e 
divulgado, também possibilita a troca de experiências, de técnicas e de conhecimentos para a 
sustentabilidade. Possibilita a leitura da revelação material da interação de técnicas e de 
conhecimentos de um sistema tecnológico. Embora o comportamento humano seja imprevisível 
e os experimentos da ciência social aplicada não sejam passíveis de isolamento em laboratório, 
este modelo também possibilita a constatação de tendências. Estas são subjetivas, incertas e 
consideradas dinâmicas. Fazem parte do conjunto imaterial de sistemas tecnológicos captados 
em momentos, que estão sob a compreensão cíclica da leitura material por meio de leis do 



175 

 

comportamento humano, como as curvas de aprendizagem e a revelação de comportamentos 
expressos em níveis de produtividade de estruturas físicas. As leis de comportamentos que 
fundamentam este modelo também podem ser explicadas, em linguagem apropriada, por outras 
áreas do conhecimento e conformam um sistema lógico com informações acessíveis e 
inacessíveis, dadas as limitações da complexidade. Por compartilhar técnicas e conhecimentos 
em seu formato de estruturação conjunta, pode ser compreendido como um fragmento 
harmônico de pesquisa social aplicada. Um ritmo que soa como melodia em sua construção, 
por traduzir termos científicos ao senso comum, pela troca tecnológica e pela intenção de 
reduzir desequilíbrios. Entendendo o sistema tecnológico, ou econômico, em termos de 
otimização da produtividade, caso o modelo seja replicado por vezes e no decorrer do tempo, 
em diversas redes sociais e de acordo com parâmetros estatísticos de amostragem, pode se 
tornar uma base de dados significativa para a construção de um modelo matemático de captação 
de mudanças sociais de partes específicas, agrupadas, significativas ou do todo do tecido social. 
Um avanço de um modelo da construção agregada da sustentabilidade. Isto enfatiza a inferência 
de que indicadores de sustentabilidade captariam comportamentos no processo desta 
construção, com parametrização relativa ao comportamento dinâmico de redes sociais locais, 
ou partes distintas do tecido social. 

Tanto a imprevisibilidade do comportamento humano quanto as modelagens 
econômicas se baseiam na lei dos grandes números, em que há a possibilidade de apontar 
tendências incertas. A discussão estatística de Herscovici (2004, p. 821) sobre 
“Irreversibilidade, Incerteza e Teoria Econômica” aponta a incerteza da revelação dos 
comportamentos porque “não há como quantificar o futuro”. 

Já o termo “interativo”, de acordo com Houaiss e Villar (2001, p. 1632), atrela-se à 
funcionalidade, à operacionalização e à prática desta pesquisa, nos termos das escolhas 
metodológicas e da fundamentação do modelo de captação tecnológica em redes sociais. Está 
de acordo com os princípios e com as diretrizes de comportamentos pró-sustentabilidade. Trata-
se da “troca de informações e de dados; conversacional”, que é relativo à interação, como uma 
“influência mútua de órgãos ou organismos inter-relacionados”; uma “ação recíproca de dois 
ou mais corpos”; uma “atividade ou trabalho compartilhado, em que existem trocas e 
influências recíprocas”; uma “comunicação entre pessoas que convivem; diálogo, trato, 
contato”. Também respalda a percepção sobre curva de aprendizagem, mudança e consciência 
social, visto que interação também pode ser compreendida como “qualquer processo em que o 
estado de uma partícula sofre alteração por efeito da ação de outra partícula ou de um campo”, 
ou, neste caso, redes sociais. Assim, o termo permite a consideração de que a construção do 
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equilíbrio de relações ao longo do tempo ocorre em meio à oscilação de momentos produtivos 
e improdutivos, mas o que prevalece é o exercício e o avanço na aprendizagem de encontrar 
alternativas para a sobrevivência e a vida, reduzindo rupturas, impactos e extremidades de 
desequilíbrios. Em uma argumentação sinestésica, poderia ser traduzido por uma forma pacífica 
de desmistificar fatos e encontrar soluções para sustentabilidade, quando da vontade das partes. 

4.1 PROCEDIMENTOS DO MODELO METODOLÓGICO INTERATIVO 

Para a “tecnologia social” importa o entendimento sobre a forma de comportamento 
humano e suas revelações para a sustentabilidade. A pesquisa teórica e prática da “tecnologia 
social” é uma “tecnologia social”. Então, a pesquisa de campo é interativa e passível de 
operacionalização pela pesquisa-ação que se guia pelos princípios e se conduz pelas diretrizes 
de comportamentos da sustentabilidade. Primeiramente, há a preparação do pesquisador para 
conhecer a localidade com pesquisa bibliográfica, documental, histórica e com visitas à 
comunidade. As visitas são para apresentação e convite à construção conjunta de alternativas 
de sustentabilidade. A elaboração do questionário é construída em conjunto com os indivíduos 
que compõem a rede de relações local e considera a identidade, a cultura e os anseios de cada 
pessoa da comunidade. A aproximação do pesquisador é gradativa e a cada visita se aprofunda 
a troca de experiências, técnicas, conhecimentos, formas de vida, sonhos, felicidade, 
superações, desafios, entre outros temas que determinam um relacionamento entre seres 
humanos. De modo mais delineado, na apresentação, em conversa, o pesquisador expõe sobre 
sua própria vida, anseios, conta sobre a relação entre universidade e comunidade, pergunta o 
que as pessoas querem da vida, quais são seus sonhos e o que as faz felizes. Também envolve 
perguntas sobre o cotidiano, a administração do tempo, a satisfação própria e sobre a satisfação 
em relação à rede de relacionamentos da comunidade local. A aproximação requer 
interatividade e participação em reuniões, bem como o envolvimento com o meio de vida da 
rede. No decorrer das primeiras conversas são levantadas as informações que preenchem um 
formulário e que possibilitarão a elaboração do questionário. O questionário deve conter os 
temas, os artefatos, os comportamentos e as experiências mencionadas pelas pessoas da rede. 
Também deve possibilitar a Análise de Redes Sociais. 

A ARS permite perceber as relações sociais, constituídas por nós e laços. O 
mapeamento e a interpretação dos resultados da análise são feitos por meio de observação 
gráfica e quantitativa, a partir de bases qualitativas. Depois de tabulados os dados em matriz, 
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ela explicita as revelações da interação entre técnica e conhecimento e possibilita a visualização 
de atos, atores e artefatos do sistema tecnológico, constituído pela rede de relações local. Se 
realizada no decorrer do tempo, a ARS possibilita a avaliação dos comportamentos adotados 
pela rede em relação ao alcance de seus objetivos. Para isto, é necessário compartilhar os 
resultados da pesquisa com a comunidade, para que a rede local conheça o que foi construído 
em conjunto, visualize seu tecido social, seus comportamentos e, no tempo, o processo de 
mudança. Desta forma, por meio do compartilhamento de técnica e conhecimento, a observação 
do comportamento humano de partes do tecido social pode resultar na escolha de mudança das 
pessoas, pelas pessoas e para as pessoas, respeitando a identidade e a liberdade dos indivíduos. 
Embora ocorra o esforço e o convite à construção conjunta de alternativas de sustentabilidade, 
a realização dos anseios da rede depende de sua própria forma de comportamento, da mesma 
forma que se compartilham informações e cada indivíduo tem sua forma de percepção e escolha 
sobre os usos e os comportamentos que adotará. 

Este modelo possibilita a construção de outros modelos. Uma pesquisa de “tecnologia 
social” tem limitações quando realizada por um único pesquisador. São limitações práticas, 
operacionais e teóricas à construção de alternativas em conjunto com as comunidades locais. 
Por perceber, admitir e reconhecer estas limitações, propõem-se alternativas daquilo que seria 
o ótimo de uma relação universidade e localidade, para superar as perdas de informações 
ocorridas por pesquisas e ações isoladas. O conjunto de alternativas para superação destas 
perdas de produtividade, oriundas de um único pesquisador diante da complexidade do tema, 
será exposto na proposta de um Laboratório de Sustentabilidade. 

Na Figura 13 está o fluxo de procedimentos do modelo metodológico interativo da 
tecnologia social. 
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FIGURA 13 – FLUXOGRAMA DOS NÍVEIS DE PROCEDIMENTOS DO MODELO METODOLÓGICO 

INTERATIVO DE CAPTAÇÃO DA “TECNOLOGIA SOCIAL”  
Fonte: Elaboração própria (2015).  

I. Nível 1 de procedimentos: preparação do agente  
 
Nesta pesquisa, o agente é o pesquisador, mas quem conduzirá o modelo metodológico 

interativo também pode ser: um aluno ou professor que desenvolve um projeto de extensão 
acadêmica; um servidor público que elabora políticas públicas; um trabalhador que desenvolve 
ações de responsabilidade social; uma pessoa que realiza trabalho voluntário; ou qualquer ente 
interessado em construir alternativas em conjunto com redes sociais para encontrar soluções 
ótimas à essencialidade da vida. A preparação consiste na reflexão e no alinhamento daquilo 
que se fala, se propõe e se faz, com base nos princípios e nas diretrizes de comportamentos de 
sustentabilidade.  

Cada um sabe o seu papel e escolhe a forma de se comportar no tecido social. As 
pessoas procuram as outras esperando respostas certas ou a certeza sobre suas ações, mas é a 
sociedade que apresenta a melhor medida dos comportamentos. A produtividade é a medida do 
desempenho das escolhas individuais e está de acordo com o momento e a curva de 
aprendizagem de cada um. Certas vezes escolhemos um comportamento que recebe um “não” 
da sociedade. Dele se desencadeia um processo de gratidão pelo aprendizado e a base de 
reflexão, como uma forma de revisão daquilo que é pertinente ou não à rede social de referência. 
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A sociedade educa. Não há forma certa ou errada de se comportar, mas a apropriada, a 
adequada, a coerente com cada momento da relação social, que permita construir a 
sustentabilidade. 

Aprender a reler. Ler aquilo que já foi lido de outra forma como resultado de uma 
coerência oriunda do alinhamento construído com a busca da essencialidade. Pode ser 
entendido como uma “perda” da memória de vícios morais, ideológicos e comportamentais, 
que abre espaço para a criação de uma nova forma de observação dos fatos. O fato não muda, 
mas muda a forma como nos comportamos em relação a ele. Em termos de sociedade, “acabar” 
com a memória de sofrimentos, seria como “perder” a memória inflacionária, vivida no Brasil 
na década de 1980, por exemplo. Estávamos “viciados” ou habituados àquela forma de vida, 
sem enxergar o que poderia ser construído de novo. Apesar de termos “pagado caro” em termos 
monetários, aprendemos uma nova forma de vida, quando rompemos com a inércia do aumento 
dos preços. Depois disto, foi possível construir um novo equilíbrio social, impensável em meio 
à hiperinflação. 
 

II. Nível 2 de procedimentos: apresentação do agente à rede social 
 
O primeiro nível do procedimento é a aproximação entre o pesquisador e o objeto 

pesquisado como uma forma de apresentação. Pode ser uma relação entre universidade e 
sociedade com ações de extensão, bem como agentes de desenvolvimento de organizações da 
sociedade civil organizada, funcionários públicos ou de empresas com ações de 
responsabilidade social, entre outras formas de relação com redes sociais locais. A iniciativa 
pode ocorrer da própria rede local ou de uma organização pública, privada ou da sociedade civil 
organizada, como também de indivíduos que prestam trabalhos voluntários.  

a. Um agente se apresenta à rede social local. 
b. A rede social local se apresenta a um agente. 

A apresentação é um momento de aproximação entre pessoas que dialogam sobre a 
forma e anseios de vida. Neste momento, são considerados os princípios e as diretrizes de 
comportamento de sustentabilidade, para um aceite de construção conjunta de alternativas. 
Caso a relação não tenha continuidade para concretização de ações, o processo se dá como 
encerrado. Caso ocorra o aceite, inicia-se a sequência para os demais procedimentos. 

 Filtro 1: concordância para construção conjunta de alternativas de 
sustentabilidade. 
 



180 

 

III.  Nível 3 de procedimentos: estudo da rede e do local 
 
Depois de concordar em realizar a construção conjunta de alternativas de 

sustentabilidade inicia-se o procedimento de compreensão da rede social e do local. O agente 
realiza o levantamento e a coleta de dados primários, para análise qualitativa, e de secundários, 
para a observação quantitativa. Esta fase diz respeito à curva de aprendizagem do agente sobre 
o conhecimento da rede social e da localidade, para poder alinhar o vocabulário e cumprir com 
os parâmetros éticos da pesquisa-ação, bem como com os princípios e as diretrizes da 
sustentabilidade. Antes de iniciar a coleta de dados primários, o agente se ocupa de: 

 Observação histórica, que compreende a formação econômica do local paralela 
à histórica da técnica e da tecnologia e a descrição do local em termos culturais 
e ambientais.  

 O número de articulações locais, mapeadas em sítios na internet, pelas 
seguintes palavras-chave: cooperativas, economia solidária, associação, 
instituto, sindicato, comunidade. Também devem ser verificados sites de 
grandes empresas, órgãos de classe e organizações públicas, para verificar a 
formação de redes a partir de suas ações.  

 O número de equipamentos urbanos, atuação de órgãos públicos, privados e da 
sociedade civil organizada também auxiliam a compreensão do aparato 
institucional disponível para a estruturação de tecnologias sociais. 

 Dados sobre a pobreza e desigualdade de renda, indicadores dos Objetivos do 
Milênio, obtidos no IBGE, IPEA e IPARDES.  

 Indicadores sobre a atividade econômica local.  
 Indicadores de base de dados secundários, como sites municipais, institutos de 

pesquisa e órgãos de classe. Mais detalhadamente, podem ser obtidos no 
IPARDES, IPEA e IBGE e atendem às cinco dimensões da sustentabilidade. 
São dados sobre a economia, estabelecimentos, renda, pobreza, desigualdade 
de renda, IDH-M, saneamento, habitação, coleta de lixo, emprego, uso do 
espaço, saúde, educação, entre outros indicadores disponíveis. 

 Levantamento documental e histórico da rede social local. 
Os dados primários desta fase são obtidos por meio de entrevista não estruturada com 

representantes, dirigentes, agentes comunitários e pessoas que conheçam fatos e o histórico da 
formação da rede social. Nesta etapa há o preenchimento de formulário que organize as 
informações coletadas nas conversas em: percepção sobre a satisfação, autoconhecimento e a 
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comunicação da rede social; momentos da rede social; relações da rede social e a forma de 
participação dos atores para construir alternativas em conjunto; e atos, atores e artefatos da rede 
social. 

 
IV. Nível 4 de procedimentos: construção conjunta do questionário 

 
Este é um momento de aproximação para construção conjunta com os demais entes da 

rede. Os dados primários são captados por meio de conversas com entes da rede que envolvem 
fatos, opiniões, sentimentos, felicidade, meios e anseios de vida, formação histórica da rede 
social, do local, do cotidiano e da vida familiar. Consiste em uma entrevista não estruturada que 
aprofunda o preenchimento do formulário com informações sobre: 
A. SATISFAÇÃO – Percepções individuais e coletivas de AUTOCONHECIMENTO. 

Interações pela percepção sobre os relacionamentos, os esforços, os comportamentos e a 
satisfação em relação: 

 a si; 
 à Rede Social; 
 aos comportamentos harmônicos e desarmônicos; 
 aos momentos de equilíbrio e de desequilíbrio. 

B. COMPORTAMENTO HARMÔNICO - Verificação de interações por COMUNICAÇÃO. 
Superação de desequilíbrios e desarmonias.  

 Diálogos, conversas e ações cotidianas. 
 Relacionamentos. 

C. CONSTRUÇÃO CONJUNTA (continuidade) - Verificação de interações por 
PARTICIPAÇÃO. Transparência, esclarecimentos de entendimentos e ações e tomada de 
decisões. Apresentação de sugestões, discussões e encaminhamentos. 

 Participação em reuniões. 
 Compreensões e conhecimentos sobre a rede. 
 Acreditação da rede. 
 Relevância e vontade da rede. 
 Iniciativas e realizações.  
 Produtos e revelações da rede ao longo do tempo. 
 Vontade e disposição de construir em conjunto. 
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Em conjunto com o nível 3, de compreensão, o nível 4, de aproximação, reúne as 
informações necessárias à elaboração do questionário (Apêndice A), que é um artefato 
tecnológico do modelo metodológico interativo, essencial à captação da “tecnologia social”.  

Foram utilizados roteiros para as conversas, contendo lembretes de assuntos a serem 
tratados como os anseios de vida, a felicidade, o meio de vida, percepções de mundo, entre 
outras. As conversas foram registradas em formulários para que as informações pudessem ser 
utilizadas na elaboração do questionário. 

 
V. Nível 5 de procedimentos: aplicação de questionário 

 
No nível 5 ocorre o levantamento de dados que serão utilizados para autoconhecimento 

da rede social e para construção conjunta de alternativas de sustentabilidade. Desta fonte 
primária de dados forma-se um banco de dados de necessidades da rede, bem como possíveis 
meios de encaminhamentos de soluções. O preenchimento dos questionários deve ser feito pelo 
agente e funciona como uma entrevista estruturada dada a dificuldade terminológica e de 
construção de significados dos assuntos abordados. Os questionários são aplicados pelo método 
“bola de neve”, em que o primeiro entrevistado (responsável pela rede) cita os demais entes.  

 
VI. Nível 6 de procedimentos: tabulação dos dados e análise de redes sociais 

 
O nível 6 de procedimentos reúne as informações coletadas entre os níveis 2 e 5 do 

modelo metodológico interativo. As informações sobre o histórico e os registros da rede social 
são organizadas, os dados do questionário são tabulados em Excel, para análise qualitativa e 
quando utilizados para a ARS são tabulados por meio do software UCINET (ANALYTIC 
TECHNOLOGIES, 2013). 

Os procedimentos de interpretação da captação de tecnologia social dizem respeito à 
compreensão dos momentos da rede social, de equilíbrio e de desequilíbrio, e aos 
comportamentos adotados, harmônicos e desarmônicos. 

O Quadro 09 traz a estrutura da composição das análises que serão realizadas com os 
dados levantados pelo questionário, por meio da Análise de Redes Sociais (ARS).  
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 COMPOSIÇÃO 1 COMPOSIÇÃO 2 COMPOSIÇÃO 3 

ELEMENTOS DE 
COMPOSIÇÃO DA 

REDE 
 atores  atores  atores 

   artefatos  artefatos 
     ações, atos, comportamentos 

MEDIDAS DA ARS 
 Centrality e 

Eigenvector ator com maior poder central ator ou artefato com maior 
poder central ator, artefato ou objetivos 

QUADRO 09 – ESTRUTURAÇÃO PRELIMINAR E INDICADORES RESULTANTES DA ANÁLISE DE 
REDES SOCIAIS (ARS) 

Fonte: Elaboração própria (2015).  
VII. Nível 7 de procedimentos: construção conjunta de encaminhamentos 

 
O nível 7 diz respeito à construção conjunta de encaminhamentos por meio de 

seminário em que há a apresentação dos resultados dos levantamentos de informações da rede, 
da coleta de dados primária e secundária, bem como da ARS. Neste momento há uma exposição 
à rede social daquilo que foi reunido de necessidades e das possibilidades de encaminhamentos. 
Depois da realização do seminário há um momento de reflexão sobre a continuidade das ações 
e avaliação da pesquisa-ação. Para esta tese de doutorado, os procedimentos se encerram no 
nível 7, e no nível 8 estão as propostas de continuidade do modelo metodológico interativo por 
meio do Laboratório de Sustentabilidade. 

 
VIII. Nível 8 de procedimentos: alternativa pró-sustentabilidade 

 
A proposição do Laboratório de Sustentabilidade foi a opção encontrada para que esta 

metodologia interativa de tecnologia social tenha continuidade, conforme preocupação 
apontada pela metodologia da pesquisa-ação. De outra forma, pode ser utilizada para a 
formulação de programas, ações, atividades, responsabilidade social, pesquisa-ação, extensão 
acadêmica, ou políticas públicas, por organizações públicas, privadas e da sociedade civil 
organizada.  
  



184 

 

5 ANÁLISE: OPERACIONALIZAÇÃO E PRÁTICA DO MODELO  

Este capítulo apresenta a análise, que está organizada sobre os procedimentos do 
modelo. As informações foram organizadas para apresentar a operacionalização do modelo e, 
por fim, foi realizada uma discussão sobre as limitações da proposição e as insuficiências como 
propostas de continuidade e novos estudos.  

5.1 PRÁTICA E RESULTADOS DO MODELO CONFORME OS PROCEDIMENTOS 

Os resultados da operacionalização e da prática do modelo envolvem os procedimentos 
da metodologia da pesquisa, incluindo as técnicas e os métodos de pesquisa. Mais 
especificamente, congregam o alinhamento epistemológico, teórico, operacional e prático, 
explicitados pela pesquisa participante, pela pesquisa-ação e pela ARS. Resumidamente, são 
procedimentos do Modelo Metodológico Interativo de Construção Conjunta de Alternativas 
Pró-sustentabilidade: 

I. Nível 1 de procedimentos: preparação do agente  
II. Nível 2 de procedimentos: apresentação do agente à rede social 

III. Nível 3 de procedimentos: estudo da rede do local 
IV. Nível 4 de procedimentos: construção conjunta do questionário 
V. Nível 5 de procedimentos: aplicação de questionário 

VI. Nível 6 de procedimentos: tabulação dos dados e análise de redes sociais 
VII. Nível 7 de procedimentos: construção conjunta de encaminhamentos 

VIII. Nível 8 de procedimentos: alternativa pró-sustentabilidade 

5.1.1 NÍVEL 1 DE PROCEDIMENTOS: PREPARAÇÃO DO AGENTE 

A preparação do agente para a operacionalização e a prática do modelo é um exercício 
reflexivo do indivíduo. Nesta pesquisa, as experiências da pesquisadora foram brevemente 
relatadas no decorrer do desenvolvimento desta tese e resumidamente envolvem o 
autoconhecimento, por meio do exercício prático de alinhamento individual aos princípios e às 
diretrizes de comportamentos pró-sustentabilidade. Trata-se do desenvolvimento da curva de 
aprendizagem da inteligência emocional para realizar com transparência aquilo a que se propõe, 
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em meio às diversas relações sociais que serão estabelecidas com a rede social. Nesse sentido, 
a apresentação é relevante para que haja compreensão sobre a autonomia dos caminhos 
escolhidos por cada um no entrelaçamento dos fios no todo do tecido social. A clareza na 
explicitação dos papéis desempenhados por cada um na rede social, da qual o agente passa a 
fazer parte, é um dos alinhamentos aos princípios e diretrizes de comportamentos pró-
sustentabilidade. 

5.1.2 NÍVEL 2 DE PROCEDIMENTOS: APRESENTAÇÃO DO AGENTE À REDE SOCIAL 

A existência da COOCAT-MEL foi captada por meio do trabalho científico “A 
Competitividade do Micro e Pequeno produtor da Cooperativa dos Apicultores e 
Meliponicultores Caminhos do Tibagi (COOCAT-MEL) do Estado do Paraná”, de Aline 
Dlugosz da Silva (2010). A rede da COOCAT-MEL é uma organização cooperativa. Por se 
tratar de uma pesquisa acadêmica, a apresentação ocorreu a partir do pesquisador que, por 
envolvimentos anteriores oriundos de experiências de trabalhos acadêmicos, apresentou-se à 
COOCAT-MEL.  

5.1.2.1 INÍCIO DA INTERAÇÃO COM A COOCAT-MEL 

Foram contatados os presidentes da cooperativa, que fizeram a gestão entre 2012 e 
2015. Depois da conversa com os presidentes, a intenção da realização de uma pesquisa em 
construção conjunta também foi expressa aos demais cooperados. Portanto, ficou registrado 
que:  

a. um agente se apresenta à rede social local. 
e que o pesquisador e a rede social local chegaram a um acordo determinado pela: 

 
 Filtro 1: concordância para a construção conjunta de alternativas pró-

sustentabilidade. 
 

Na reunião de eleições para a presidência e vice-presidência da COOCAT-MEL, 
realizada em 04 de outubro de 2014, foi efetuado um convite aos cooperados para a construção 
conjunta de alternativas pró-sustentabilidade. Na ocasião, como um fórum, a pesquisadora 
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expôs temas relativos à liberdade e à sustentabilidade. Contou sobre as alterações dos 
procedimentos da pesquisa e informou que, em decorrência da prática sobre os princípios e 
diretrizes de comportamentos, entrevistá-los com um questionário previamente elaborado 
individualmente estaria inibindo o autoconhecimento e se sobrepondo à identidade da rede. 
Também foi mencionado que para a pesquisa estar de acordo com os princípios e diretrizes de 
comportamentos pró-sustentabilidade os cooperados precisariam dizer o que deveria ser 
perguntado a eles, e que o questionário seria elaborado em conjunto. Conforme a reflexão da 
autora, ela disse que teria que repensar toda a tese e se preparar para retornar e construir um 
estudo em conjunto com a COOCAT-MEL, porque isto passaria pelo exercício da liberdade. 
Disse que para isto teria que se aproximar mais da rede social e dos cooperados para conhecê-
los. Deixou claro que não é de qualquer forma que se interage na democracia para que não haja 
desarmonias de interações de técnicas e conhecimentos. Por fim, a pesquisadora perguntou o 
que eles pensavam sobre esta proposta de reiniciar a pesquisa e deles emergiram questões 
relativas à felicidade. Um dos cooperados se levantou e pediu para que a pesquisadora anotasse 
a primeira questão: “Qual é o grau de felicidade que você tem para realizar este trabalho?”, 
referindo-se a uma pergunta para os cooperados responderem. Outra colocação, de um outro 
cooperado, foi direcionada à pesquisadora: “Heloísa, quando você vai passar um dia no campo 
conosco?”. A fotografia da Figura 14 registrou o momento. 

 

 
FIGURA 14 – FOTO - REUNIÃO COOCAT-MEL - OUTUBRO DE 2014. 
Fonte: Autoria própria (2015).  
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5.1.3 NÍVEL 3 DE PROCEDIMENTOS: ESTUDO DA REDE E DO LOCAL 

O contato com os cooperados e o volume de respostas obtidas em conversa variaram. 
De modo geral, houve interação com aproximadamente 100 cooperados e familiares, em lugares 
distintos como feira, casas, Emater e reuniões. Foi possível conversar com aproximadamente 
35 cooperados, dos quais obteve-se algum tipo de relato ou resposta ao questionário.  

A descrição que se segue do nível 3 de procedimentos inclui algumas informações 
obtidas nas fases 4 e 5 dos procedimentos. Algumas informações levantadas pela pesquisa-ação, 
pelo preenchimento do formulário e pela aplicação do questionário complementam a descrição 
do sistema tecnológico oriundo do “Estudo da rede e do local”.  

Embora não tenha atividades em suas dependências, a sede da COOCAT-MEL é uma 
concessão da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, no Paraná (Brasil). A atividade 
produtiva e comercial dos cooperados ocorre em espaços e meios difusos nos municípios da 
região, concentrando-se principalmente em Telêmaco Borba e Imbaú.  

5.1.3.1 TELÊMACO BORBA, PARANÁ, BRASIL 

Em 2000 o Brasil apresentava 16,3% da população como indigente e 32,7% de pessoas 
pobres na população. Entre os 27 Estados da Federação, o Paraná era o 6º colocado em menor 
participação populacional de indigentes, com estes representando 9,3% da população, e 23,7% 
da população pobre. Entre os 399 municípios do Paraná, Telêmaco Borba ocupava, em 2000, a 
114ª colocação, de menor participação populacional, com 8% da população indigente e a 85ª 
colocação, por apresentar 24% da população pobre (INSTITUTO DE PESQUISA 
ECONÔMICA APLICADA, 2013).  

A Figura 15 mostra o número de pessoas em situação de pobreza em 2000. Telêmaco 
Borba e seus municípios vizinhos apresentam de 364 a 35.048 pessoas em situação de pobreza, 
de acordo com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (2013). 
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FIGURA 15 – MAPA DO ESTADO DO PARANÁ – PESSOAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA – 2000 
Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento (2013). 
  

 
No entanto, o indicador acima não apresenta a relação entre pobreza e o contingente 

populacional, que pode ser observado com mais propriedade pelo Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDH-M), que inclui as percepções sobre renda, saúde e educação, 
conforme a Figura 16. O Mapa mostra o IDH-M dos municípios dos Estados da Região Sul e 
São Paulo. Nele é possível identificar que no Estado do Paraná há uma concentração de 
municípios classificados com IDH-M abaixo de 0,7. Considerando seus vizinhos, Telêmaco 
Borba é o único município com IDH-M entre 0,764 e 0,8, tanto em 2000 quanto em 2010, 
mostrando que não houve melhoria significativa desta condição nos últimos dez anos 
(INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO, 2013). A Figura 16 mostra que os 
municípios do entorno de Telêmaco Borba apresentam baixo IDH-M e que o município é uma 
ilha de IDH-M mediano, ressaltando as debilidades do local em termos de pobreza e 
desigualdade de renda. 
  

Telêmaco Borba 
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FIGURA 16 – MAPA DO ESTADO DO PARANÁ, REGIÃO SUL E SÃO PAULO – IDH-M – 2000 E 2010 
Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento (2013).   

Telêmaco Borba 2000 

Telêmaco Borba 2010 
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A Figura 17 mostra que Telêmaco Borba apresenta o PIB mais elevado entre os 
municípios de seu entorno, com participação relativa no Estado entre 0,25% e 1%, compondo 
os municípios que representam 17,45% do PIB do Paraná. 

 
FIGURA 17 – MAPA DO ESTADO DO PARANÁ – PIB DO PARANÁ – 2010 
Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento (2013).  

Telêmaco Borba (2013) tinha um contingente populacional de aproximadamente 
setenta mil pessoas, em 2010, representando aproximadamente 0,7% da população do Estado. 
Em 2010, Telêmaco Borba era a 19ª economia do Estado, com o PIB a preços correntes também 
representando 0,7% do Paraná. O Valor Adicionado Bruto (VAB) a preços básicos da 
agropecuária representava 1,5% do Estado e o da Indústria, 1%. 

Telêmaco Borba possui ao seu redor uma imensa floresta com árvores destinadas à 
produção de papel e madeira. As várias indústrias madeireiras instaladas no município 
o colocam como centro de referência nacional no setor, sendo considerado o 6º maior 
polo Industrial do Paraná. Neste município localiza-se a sede das indústrias Klabin, a 
qual consiste numa das maiores empresas nacionais. Este fator coloca a indústria 
papeleira como a principal no município. Além desta, o Parque Industrial abriga mais 
de 80 empresas, gerando mais de 2.500 empregos diretos, em diversos segmentos 
como: metalúrgica, reciclagem, medicamentos genéricos, molduras, móveis, tubetes 
de papel, aproveitamento de celulose, alimentos, cola para papel, pallets, substrato de 
casca de madeira, produtos de concreto, forros, assoalhos, vigas coladas, cabos, e 
indústrias de reaproveitamento de resíduos de madeira (TELÊMACO BORBA, 2013). 

Um estudo realizado por De Puppi e Silva (2008, p. 174) teve como objeto a 
experiência de Telêmaco Borba a partir da atividade econômica de celulose e papel. O objetivo 
geral tratou de avaliar as relações entre a atividade econômica de celulose e papel, representada 
pela Klabin, e o desenvolvimento local do município de Telêmaco Borba, a partir da rede de 

Telêmaco Borba 
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interações entre os agentes locais. De acordo com as respostas ao problema da dissertação “As 
relações e interações existentes entre os agentes locais e a atividade de celulose e papel têm 
capacidade de promover o desenvolvimento local?” é possível estabelecer o contexto empírico 
desta tese. 

Telêmaco Borba está relacionada diretamente à Klabin pelo processo de formação 
histórica, que vincula a tomada das decisões estratégicas da empresa aos impactos no 
município. Isto influencia as relações atuais entre os agentes locais, que, pelo comportamento 
econômico recente, vêm “impactando positivamente” no processo de desenvolvimento local 
(DE PUPPI E SILVA, 2008). 

Mas não são apenas as relações com a Klabin que interferem no desenvolvimento, 
visto que as interações entre os demais agentes, sem a participação da empresa, apresentaram-
se relevantes pela estruturação de uma rede local que, mesmo timidamente, reúne esforços na 
busca de melhores condições para a localidade (DE PUPPI E SILVA, 2008). 

Nos últimos anos, vêm ocorrendo o esmaecimento das dependências dos agentes 
locais em relação à empresa, mesmo que as relações existentes ainda sejam muito 
intensas. Isto implica no entendimento de que a redução da dependência é positiva 
porque desvincula a sobrevivência dos agentes à sobrevivência da Klabin. No entanto, 
considera-se que Telêmaco Borba é um todo que depende do envolvimento de todas 
as suas partes para o desenvolvimento local. As relações entre os agentes apresentam-
se numerosas e a centralidade tende, em muitos casos, à Prefeitura do Município. Mas, 
ainda fica como desafio ao local, intensificar as relações que não são realizadas com 
a Klabin, para que os esforços em prol do desenvolvimento atendam aos anseios de 
toda a população (DE PUPPI E SILVA, 2008, p. 175).   

A pesquisa de campo da dissertação e a estruturação da rede de relacionamentos de 
Telêmaco Borba, pela Análise de Redes Sociais (ARS), revelaram que a Prefeitura é a 
centralidade das relações entre os agentes, mas a Klabin ainda é percebida como referência, 
pela dependência que causa aos agentes e pelos benefícios que gera a algumas instituições (DE 
PUPPI E SILVA, 2008). 

A Figura 18 mostra a rede de relações de Telêmaco Borba em 2008, estruturada a partir 
de entrevistas realizadas com: Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba; Secretaria Municipal 
de Ação Social; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria de Cultura, Esporte e Recreação – 
Divisão Cultural; Colégio Dom Bosco; Faculdade de Telêmaco Borba; Associação Comercial 
e Empresarial de Telêmaco Borba (ACITEL); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI); Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Papel Celulose Pasta de Madeira Telêmaco 
Borba (SINDIMATEL); Sindicato dos Trabalhadores nas Ind. da Construção Civil e do 
Mobiliário de Telêmaco Borba (SINTRACON); Associação dos Aposentados de Telêmaco 
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Borba (APOSTE); Cooperativa Telemacoborbense dos Produtores de Artefatos de Madeira 
(COTEPAM); e Braslumber. 

 

 
FIGURA 18 – MAPA DA REDE DE RELAÇÕES DE TELÊMACO BORBA 
Fonte: De Puppi e Silva (2008). 
Nota: Uso do software Ucinet 6.   
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Isto implica no entendimento de que os agentes ainda possuem laços intensos com a 
empresa, apesar de terem outros relacionamentos. Por outro lado, há agentes que se consideram 
independentes das relações diretas com a Klabin, o que é fundamental para o município ter uma 
estrutura própria e menos dependente da atividade da empresa na busca pelo desenvolvimento 
local (DE PUPPI E SILVA, 2008). 

Entre outros resultados, o estudo revelou que (DE PUPPI E SILVA, 2008): 
 Há aspectos vulneráveis do desenvolvimento local, que são os impactos inesperados 

causados pelas ampliações da Klabin. Os agentes locais relataram que a Klabin 
desencadeia impactos negativos às questões sociais quando não planeja em 
conjunto com o município seus projetos de expansão. Apesar de realizar ações de 
responsabilidade social, estas não são suficientes para contrabalancear os impactos 
negativos da atração populacional provocada pelas ampliações da Klabin. Entre os 
impactos negativos estão o aumento do custo de vida no local, a dificuldade de 
acesso aos serviços sociais e o aumento da criminalidade.  

 A relação entre a atividade de celulose e papel e desenvolvimento local apresenta: 
dimensão econômica — apesar de ser verticalizada, resulta em impactos positivos 
ao desenvolvimento local, ao estimular outras atividades e a geração de renda; 
dimensão cultural — é marco cultural do local estabelecendo um vínculo rígido de 
referência e dependência; dimensão espacial — pelo uso de florestas, ocupa 95% 
das terras do município levando ao entendimento de que soluções e alternativas 
precisam ser pensadas para o espaço urbano; dimensão ambiental — utiliza-se dos 
recursos naturais e deve estar em constante controle sobre a poluição gerada por sua 
atividade; dimensão social — influencia o meio social do local no que se refere às 
classes sociais e ao atendimento das condições de saúde, escolaridade, bem-estar e 
infraestrutura. Assim, os inchaços populacionais causados pela atratividade da 
oferta de emprego pelas estratégias da empresa agravam os problemas relacionados 
a estas questões. 

A justificativa empírica desta tese também se alinha a uma das proposições para 
próximos estudos escritas por De Puppi e Silva (2008). Dada a complexidade do 
desenvolvimento local e dos problemas com os quais Telêmaco Borba se depara, há uma 
necessidade multidisciplinar das compreensões, essenciais para balizar os novos estudos acerca 
do desenvolvimento local (DE PUPPI E SILVA, 2008). Por considerar que a sobrevivência e a 
busca pelo desenvolvimento local podem ser facilitadas pela união de esforços dos entes locais, 
para ampliar os resultados pretendidos pela população local, e que há ações em parceria 
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realizadas no município pelas instituições locais, na dissertação questionou-se a efetividade, o 
caráter pontual e a efemeridade destas parcerias para propiciar resultados concretos para o 
desenvolvimento local de Telêmaco Borba. 

Por se basear na silvicultura, no plantio florestal e na indústria da madeira, celulose e 
papel, bem como por ter a representatividade de 18% do VAB da agropecuária e de 41% do 
VAB da indústria, a característica da atividade econômica do município implica na investigação 
de alternativas de “inclusão” relativas a estas atividades.  

De acordo com a Figura 19, nota-se que a participação da agricultura familiar na área 
total dos estabelecimentos, em 2006, era inferior a 13,9%, em Telêmaco Borba, revelando as 
dificuldades de “inclusão produtiva” por este meio. 

Os micro e pequenos produtores rurais se encontram alocados no setor primário e 
encontram uma série de dificuldades para manter suas atividades, como a dificuldade 
de acesso ao crédito rural, a compra de insumos, a comercialização da produção, bem 
como a falta de conhecimento técnico. Trata-se de problemas que impedem o alcance 
de um volume de produção satisfatório que possa gerar retorno financeiro suficiente 
para atender suas necessidades comerciais e de subsistência, colocando, muitas vezes, 
o produtor em situação de inadimplência e limitando sua sobrevivência (SILVA, 
2010, p. 11). 

 
FIGURA 19 – MAPA DO ESTADO DO PARANÁ – PARTICIPAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA 

ÁREA TOTAL DOS ESTABELECIMENTOS – 2006 
Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento (2013).  
 

Telêmaco Borba se formou a partir da atividade de celulose e papel e a Klabin ocupa 
quase a totalidade das terras do município. Então, indaga-se quais seriam as alternativas de pró-
sustentabilidade, via relações de produção e organizações entre os agentes locais. 

Telêmaco Borba 
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Até 2016 a Klabin pretende dobrar de tamanho com a implementação do “Projeto 
PUMA”, um investimento de 5,8 bilhões de reais, em Ortigueira. Entre os objetivos está a 
capacidade de produção de celulose “fluff”, utilizada em fraldas e absorventes, que hoje é 
importada. A fábrica terá produção própria de energia elétrica com capacidade de venda e 
distribuição para atender um município com 150 mil habitantes. A área total construída é de 
200 hectares, que equivale a 200 campos de futebol. São 700 milhões de reais de impostos na 
fase de construção e 300 milhões de reais ao ano quando estiver em operação. No melhor 
momento de produtividade da obra, a contratação será de 8,5 mil empregos. Na operação da 
fábrica serão 1,4 mil empregos (KLABIN, 2015).  

O projeto foi mencionado pelos cooperados que relataram a possibilidade da 
capacitação na fase do trabalho para a construção da nova sede, para posteriormente os 
funcionários serem contratados para a produção. Houve a intenção de um cooperado de entregar 
alimentos ao refeitório do projeto, uma tentativa de mobilização, que não foi implementada na 
cooperativa.  

Os cooperados também mencionaram a empresa, fazendo referência ao trabalho 
realizado de recuperação de minas de água, uma medida tomada para impedir o ressecamento 
das terras no plantio florestal. Os agricultores rurais recebem orientações e visitas em suas 
terras. A Emater relatou a importância do programa da aproximação da empresa apontando que: 
“A Klabin está fazendo trabalho com eles para recuperação de áreas de nascentes: ‘Matas 
sociais: planejando propriedades sustentáveis para pequenas e médias propriedades’”.  

Alguns cooperados plantam eucalipto e algumas vezes as florestas foram financiadas 
pela Klabin que garante a compra de toras destinadas à sua produção de celulose. Outra relação 
de alguns cooperados com a corporação é o uso de suas terras para colocar caixas de abelhas. 
Disto origina-se o mel de eucalipto, que não é entregue à cooperativa, mas vendido diretamente 
aos atravessadores, comerciantes, ou outras empresas, até do Estado de São Paulo, que fazem 
o beneficiamento e a venda do mel.   

A partir da Prefeitura, o município contava, em 2013, com uma Assessoria de 
Integração Comunitária que buscava a capacitação e a mobilização de 42 associações de bairro 
e 28 conselhos, que integram a comunidade (TELÊMACO BORBA, 2013). Além disso, 
historicamente há uma organização do distrito industrial, que já foi chamado de polo madeireiro 
e teve a formação de associações de empresas em torno desta atividade econômica, que alterna 
temporalmente a intensidade das relações (DE PUPPI E SILVA, 2011).  

Outra mobilização local, oriunda da pré-disposição local do cultivo florestal, se dá pela 
Cooperativa dos Apicultores e Meliponicultores Caminhos do Tibagi (COOCAT-MEL), que é 
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uma organização para o desenvolvimento econômico de pequenos produtores rurais. Um estudo 
realizado por Silva (2010, p. 11) revelou “a importância da mobilização dos produtores em 
torno de uma organização cooperativa, como forma de inserção no mercado”, por meio do 
volume de produção, do conhecimento técnico e da agregação de valor ao seu produto, 
incluindo etapas da cadeia produtiva da produção primária e da secundária. O objetivo da 
cooperativa é que seus produtores tenham condições suficientes para sobreviverem no mercado 
pelos ganhos competitivos propiciados pela organização coletiva. 

A COOCAT-MEL também pode ser vista como um esforço de sobrevivência da 
comunidade local, sob estímulo do governo, visto que a razão da formação econômica e 
populacional do local está vinculada à Klabin, que ocupa 95% das terras e responde por 
aproximadamente 7% do emprego do total populacional do município de Telêmaco Borba (DE 
PUPPI E SILVA, 2008).  

5.1.3.2 A COOCAT-MEL 

A COOCAT-MEL é uma mobilização do setor público com a comunidade local para 
a estabilidade produtiva e de renda de agricultores familiares, que pode contribuir ao processo 
de desenvolvimento local e, por isso, a captação da tecnologia social desta rede social apresenta-
se como relevante à construção conjunta de alternativas pró-sustentabilidade. A cooperativa 
reúne produtores dos municípios de Curiúva, Figueira, Imbaú, Ortigueira, Reserva, Ventania e 
Telêmaco Borba.  

Conforme mencionado no item 3, no decorrer da pesquisa desta tese a COOCAT-MEL 
passou por significativas mudanças. Entre 2012 e 2013 os negócios relativos ao beneficiamento 
do mel perderam força; as reuniões perderam assiduidade dos cooperados; houve o ingresso 
significativo de produtores rurais de hortifruticultura; e surgiram problemas gerenciais, 
oriundos da mistura gerencial do setor público e da comunidade local e da falta de 
conhecimento sobre gestão de cooperativas. Os desequilíbrios da cooperativa ficaram evidentes 
pelas sucessivas trocas da presidência em 2014. 

Para um agricultor ser caracterizado como familiar e receber os benefícios do governo 
direcionados a este público é necessário que faça um registro chamado Declaração de Aptidão 
ao Pronaf (DAP). A COOCAT-MEL foi fundada para facilitar o recebimento de benefícios de 
projetos públicos e, por isto, todos os seus cooperados devem estar regularmente cadastrados 
junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), via DAP, que também vincula a 



197 

 

própria cooperativa no sistema. Caso haja irregularidades fiscais de um dos cooperados, a 
cooperativa fica impossibilitada de participar de licitações e chamadas públicas, entre outras 
formas de viabilização de projetos públicos. 

Em 2010 a COOCAT-MEL tinha 40 sócios, sendo 05 da cidade de Curiúva, 10 de 
Figueira, 03 de Imbaú, 03 de Ortigueira, 02 de Reserva, 02 de Tibagi e 02 de Ventania. 
Telêmaco Borba se destacava na participação com 09 sócios. À época, a COOCAT-MEL tinha 
como público-alvo aproximadamente 500 agricultores familiares e outras 2 mil pessoas, entre 
familiares, entes de interesse e organizações relacionadas à atividade produtiva (SILVA, 2010).  

Em julho de 2015 a COOCAT-MEL conta com aproximadamente 95 cooperados, mas 
a informação é incerta porque há uma descentralização das informações entre a cooperativa e o 
setor público, que estão apurando o novo volume de cooperados. Alguns estão desistindo, 
outros não aparecem há tempos em reuniões. Também não há o telefone de contato bem como 
a confirmação de endereços residenciais. Há um esforço da presidência da cooperativa, com 
apoio do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), órgão 
vinculado à Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná (SEAB), para, 
a partir dos registros da DAP, mapear os integrantes e confirmar a permanência deles na 
COOCAT-MEL. Por haver cooperados nos 8 municípios da região, o trabalho torna-se lento 
por causa da dificuldade e disponibilidade de horários, da incerteza de endereços, das distâncias 
e dos deslocamentos até encontrar o cooperado. São aproximadamente 30 quilômetros de 
distância entre Imbaú e a Feira, local das entregas de mercadoria ao governo em Telêmaco 
Borba. Em relação a Ortigueira, a distância é de aproximadamente 60 quilômetros. 

 Entre os motivos de desligamento estão as oscilações gerenciais, as dificuldades de 
entender e de administrar uma cooperativa e a perda de interesse de alguns dos produtores de 
mel, que encontram estabilidade de renda em outras atividades e formas de comercialização. 
Além disso, há aqueles produtores que não se enquadram na DAP e buscam outras alternativas 
de renda que não exigem esforços e sobrecargas gerenciais, compromissos fiscais, entre outros 
processos relativos a viabilização de projetos públicos via cooperativa, exclusivos a cooperados 
com DAP. O foco da COOCAT-MEL está na viabilização de projetos públicos, o que já é 
questionado por alguns cooperados que querem outras alternativas de renda. Também foi 
relatada a ausência de cultura para a cooperação. Por outro lado, recentemente alguns 
cooperados produtores de hortifruticultura solicitaram desligamento pela distância das terras, 
pelos gastos com pedágio e combustível no deslocamento e pela falta de veículo para realizarem 
as entregas de mercadorias aos programas do governo.  
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De acordo com um levantamento realizado com 36 cooperados, mais assíduos em 
reuniões e próximos à presidência atual da COOCAT-MEL, por causa dos programas de 
governo e das Feiras de Imbaú e Telêmaco Borba, 74% deles residem em Imbaú, 11% em 
Telêmaco Borba e 6% em Ortigueira (Gráfico 01).  

 

 
GRÁFICO 01 – MUNICÍPIOS DE RESIDÊNCIA DE 36 COOPERADOS DA COOCAT-MEL EM 2015 
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015).  

 
Em 2010, com o foco nas atividades do mel, a participação telêmaco-borbense 

representava mais de 20% e o ambiente da meliponicultura tinha relação com as terras da Klabin 
(SILVA, 2010). Em 2015, com o foco na agricultura familiar, Imbaú se tornou mais expressiva. 
A Klabin tem a propriedade de 95% das terras de Telêmaco Borba, com extensão aos outros 
municípios, e a agricultura familiar tem espaço em seu entorno.    

O Gráfico 04 mostra o número de cooperados ao longo dos anos, bem como os 
registros da DAP realizados a cada ano. Entre 2012 e 2014, a cooperativa recebeu 
aproximadamente 40 novos integrantes produtores de hortifruticultura. De modo geral e de 
acordo com a intenção das políticas públicas do governo, aqueles que se cooperaram foram 
convidados a participar principalmente pela EMATER. 
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GRÁFICO 02 – NÚMERO DE SÓCIOS E NÚMERO DE REGISTROS DE DAP DA COOCAT-MEL EM 2015 
Fonte: Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (2015). Autoria própria (2015). 
  

A COOCAT-MEL começou a ser pensada em 2006, a partir de um projeto 
governamental de apicultura e meliponicultura. Em março de 2007 iniciou-se a mobilização 
para a organização do sistema cooperativo e em maio de 2007 foi criado o comitê gestor da 
cooperativa, formado por representantes de cada município abrangido pela cooperativa. Em 
agosto de 2010 houve a primeira reunião para a fundação da COOCAT-MEL e em setembro os 
integrantes apresentaram e discutiram o estatuto. Ele foi aprovado em outubro de 2010, 
estabelecendo o marco de criação da cooperativa, que contava com uma estrutura que dispunha 
de equipamentos adequados ao beneficiamento do mel para atender aos cooperados (SILVA, 
2010, p. 46). 

A sede da COOCAT-MEL não é própria. Trata-se de um espaço cedido pela Prefeitura 
que recentemente, entre junho e julho de 2015, foi legalizado pela nova presidência da 
cooperativa, mediante desembolso de recursos. A sede ainda em desuso recebeu uma limpeza 
pelos cooperados, que relataram significativo volume de pó no local. No momento, agosto de 
2015, a presidência da cooperativa está adequando o estabelecimento às normas da vigilância 
sanitária, para que a atividade de beneficiamento do mel tenha a possibilidade de ocorrer pela 
primeira vez no local. 

Aproximadamente 70% dos cooperados entrevistados sabem onde fica a Sede da 
COOCAT-MEL, ilustrada na Figura 20. A cooperativa não tem telefone próprio. Funciona com 
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o telefone particular do presidente, dos assistentes e demais cooperados. Quando perguntados 
sobre “você sabe o telefone da cooperativa?”, 100% responderam “não”. Um cooperado 
perguntou: “tem telefone?” e outros responderam “não tem”.  
 

 
FIGURA 20 - SEDE DA COOCAT-MEL  

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

5.1.3.2.1 ASPECTOS LEGAIS, FISCAIS E TÉCNICOS DE CONHECIMENTOS E GESTÃO 

Para fazer parte da cooperativa um agricultor precisa manifestar interesse e, depois de 
votação em reunião, pode passar a ser um cooperado. Contudo, a confusão de gestão de 
cooperativas entre o setor público e a COOCAT-MEL acabou por registrar cooperados apenas 
pelo registro de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), sobrepondo-se aos processos legais 
da cooperativa. Isto ocorreu porque o governo federal tem a intenção de atender agricultores 
familiares por meio de seus programas de aquisição de alimentos e merenda escolar. Assim, 
diversos cooperados foram convidados a participar da cooperativa pelo setor público para 
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receber os benefícios à agricultura familiar. Dos 15 cooperados que foram perguntados sobre o 
ano de registro na cooperativa, 7 informaram datas divergentes dos registros na DAP. A Emater 
cedeu uma lista, desatualizada, de 2014, com os anos de registros de DAPs dos cooperados. A 
lista está em fase de atualização dos cadastros.   

Os aspectos legais da cooperativa independem dos aspectos legais dos programas do 
governo, ao mesmo tempo que ela é beneficiada por ele. A gestão da cooperativa é 
independente, porém, mesmo que o cooperado não renove sua DAP, o processo de 
desligamento da cooperativa é autônomo e pode ter duração de até 5 anos, conforme 
informações legais, também incertas, baseadas pelo conhecimento da rede social, sobre seu 
próprio Estatuto e sobre a Lei de Cooperativas. Em julho de 2015, com apoio da assistente 
gerencial e do contador para os encaminhamentos legais, foi feito um modelo de declaração 
formal para que os cooperados manifestassem o interesse de saída, assinando-o e entregando à 
presidência da cooperativa. O objetivo desta formalização é o encaminhamento de 
procedimentos fiscais e legais. Até então a comunicação era feita por meio de aviso informal e 
certas vezes o presidente nem sabia que o cooperado havia se desligado.  

Quando perguntados sobre o conhecimento do Estatuto e da Lei de Cooperativas — 
Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 —, o resultado mostrou que 47% dos entrevistados 
não conhecem o Estatuto e que aproximadamente 60% desconhece a Lei de Cooperativas. Os 
demais responderam conhecer um pouco. As pessoas que fazem os apoios técnicos do setor 
público também têm dificuldades, porque o foco está na viabilização dos programas públicos e 
não na gestão de uma cooperativa. Os cooperados responderam que consideram importante 
conhecer o Estatuto e a Lei de Cooperativas e 8 deles, entre 18 que responderam a questão, 
disseram que leriam e ficariam responsáveis por apresentar estas informações em reuniões com 
a ajuda de outros cooperados ou apoio técnico externo. 

A COOCAT-MEL tem o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), uma liberação da 
Vigilância Sanitária sobre o estabelecimento de beneficiamento para a comercialização em 
Telêmaco Borba, mas não tem o Selo Estadual nem o Serviço de Inspeção Federal (SIF), que é 
para o Brasil. O trecho que se segue mostra uma comunicação entre o presidente e a 
pesquisadora. Fica expressa a dependência da cooperativa em relação aos demais órgãos do 
governo para conseguir gerir a COOCAT-MEL, porque se desconhecem todos os processos e 
procedimentos necessários à administração dos negócios. Quando perguntado sobre os 
procedimentos de legalização do mel, o presidente relatou que: “Estava atrasado este negócio 
de imposto da cooperativa, do mel, que tem que pagar todo ano. É uma coisa que tem que pagar 
porque a mulher disse que se não pagar perde a chamada pública”. A “mulher” é a pessoa da 
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Secretaria Municipal de Educação, responsável pelas entregas feitas para merenda escolar, que 
lhe contou sobre as exigências fiscais para os negócios da hortifruticultura. Ainda o presidente: 
“Antes era só mel. Aí agora o estatuto se uniu e virou uma coisa só. Hortifrutigrangeiro e 
Meliricultore [sic]. Agora tem que pagar tudo se não emperra os negócios. Era uma coisa. Aí 
eu paguei quase 140 reais de papel. E eu fui no Agnaldo e ele passou em Ponta Grossa. A 
mulher da ACITEL disse que se não tivesse ido para Ponta Grossa dava para ter feito aqui. Aí 
foi feito na ACITEL a adequação do Estatuto da cooperativa”. A fala mostra a vontade de 
aprender e adequar a cooperativa às questões legais. Certas vezes o presidente desembolsa 
recursos próprios para a cooperativa. A ACITEL é a Associação Comercial e Empresarial de 
Telêmaco Borba. 

O presidente da COOCAT-MEL prosseguiu contando que: “Se esse selo funcionar, aí 
Telêmaco Borba tá junto no território. Essa unidade do mel era para sair no território em 
qualquer um dos 8 municípios. Aí o Prefeito da época disse que era para ser feito aqui em 
Telêmaco Borba”. E continua: “A finalidade do consórcio é ajeitar o SIF em todas as cidades 
do território. O consórcio é, pelo que eu entendi ali, que esse consórcio é a mesma coisa de uma 
cooperativa dessas 8 cidades. Sei que o cara tava nervoso que o negócio não se unia. O prefeito 
de Reserva é a terceira ou quarta vez que queria que os prefeitos do território se reunissem. 
Quando vem um, não vem outro. Tem que unir os 8 prefeitos e dizer aceitamos a mesma coisa. 
É um dinheiro que o governo manda mas tem que unir todo mundo”. Em suma, depois de 
esclarecidas algumas dúvidas sobre o diálogo, ficou claro que o prefeito de Reserva quer reunir 
os prefeitos e os conselhos municipais dos 8 municípios da região da COOCAT-MEL para 
pleitear recursos para a hortifruticultura e para o mel. Contudo, não foi possível compreender 
qual é o projeto disponível nas esferas do governo para o pleito de recursos. 

Um dos comentários dos cooperados que produzem mel é a dificuldade para conseguir 
os rótulos do SIF e do SIM desde 2010. O fato de a cooperativa não dispor dos selos de liberação 
da Vigilância Sanitária prioriza o mercado de vendas aos atravessadores e às empresas que 
compram para o atacado, ao invés da realização da atividade de beneficiamento e venda via 
cooperativa. Outro cooperado que está na cooperativa desde sua fundação disse que além do 
foco estar em projetos públicos, houve um aumento excessivo no número de sócios que não se 
traduzia em atividade. Apesar de no início haver 40 registros, apenas 10 entregavam para a 
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). A diferença entre estes números reflete os 
problemas de uma gestão. Um pouco da informação está com um, outro tanto com outro, com 
o setor público e ninguém sabe ao certo o que está no Estatuto, qual é a Lei, qual é o número, o 
nome ou o endereço dos cooperados. 
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Outro impasse sobre a gestão, que diz respeito à identidade da rede, é o processo 
manual dos pedidos das entregas, realizado em folhas de papel, o que leva tempo por não ser 
sistematizado. Cada cooperado escreve em uma folha avulsa os produtos e as quantidades que 
tem a possibilidade de entregar na semana, e as escolas enviam aquilo que gostariam de receber 
na semana. São feitos cálculos manualmente, para conciliar o interesse de aproximadamente 35 
cooperados e 90 escolas. Há duas assistentes, uma cooperada e outra não, que recebem para 
fazer a organização dos pedidos e das entregas. Enquanto uma faz a gestão das escolas 
estaduais, a outra faz a gestão das escolas do município. O processo de pegar os pedidos e 
conciliá-los manualmente levava quase uma semana. Uma das assistentes, graduada em 
zootecnia, já passou a realizá-lo em 2 dias, com o uso do computador e do programa Excel. 
Alguns cooperados acham que há problemas com os cálculos que conciliam os pedidos, porque 
dizem que certas vezes podem entregar mais e não conseguem porque outros cooperados o 
fazem. Este é um motivo de discordância entre os cooperados desde o início do atendimento ao 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Eles consideram que há necessidade de esclarecer 
as formas de cálculos aos cooperados como medida de transparência.  

A assistente gerencial formada em zootecnia não é cooperada e em 2010 era estagiária 
da COOCAT-MEL, saiu do município e regressou em 2015. Pediu para reiniciar suas atividades 
na cooperativa, foi contratada e recebe uma remuneração mensal simbólica. Além de cuidar das 
entregas, faz os editais e digita, em meio eletrônico, as atas das reuniões, auxilia na legalização 
e na retomada das atividades do mel. Relatou que, apesar de ter a possibilidade de alternativas 
de trabalho com melhor remuneração, tem um compromisso especial com a cooperativa. A 
maioria dos cooperados reconhece seu esforço, mas há aqueles que questionam suas atividades, 
assim como questionam os diversos procedimentos da COOCAT-MEL. A outra assistente foi 
tesoureira da cooperativa na gestão anterior, é cooperada e recebe uma remuneração mensal, 
inferior à primeira, para gerenciar a outra entrega do PAA e realizar algumas atividades 
administrativas. 

A dependência de agentes que apoiem a cooperativa para a construção conjunta 
também ficou clara na conversa com o presidente da COOCAT-MEL, quando expôs as 
debilidades de gestão financeira com as quais se depara. “Fizemos um levantamento de todos 
os gastos anuais da cooperativa com o contador e com a Emater. São aproximadamente 1.000 
reais por mês de despesa fixa para pagar a ACITEL, o contador, a taxa de imposto e a licença 
da prefeitura, para poder funcionar a cooperativa. Mas tem mais, precisa pagar a sede da 
cooperativa que está em desuso. São aproximadamente 180 reais. Ainda tem o salário de duas 
assistentes gerenciais, de uma 300 reais e da outra 600 reais por mês. Além do combustível, 
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400 reais por mês, do motorista das entregas, 1.200 reais ao mês, e de dois ajudantes que 
carregam o caminhão, que somam 1.200 reais por mês”. “Por isso que não sobra dinheiro para 
a cooperativa”. “Nós entregamos 330 mil reais por ano. Recebemos 10% sobre as entregas de 
merendas, um ganho de aproximadamente 33 mil reais no ano e 2.750 reais por mês”. “Tá 
vendo, quero fazer minhas contas, porque eu acho que estou colocando dinheiro meu aí”. “Mas 
eu preciso fazer isto e logo”. Durante a conversa, o presidente e a pesquisadora organizaram 
esta fala que foi escrita, como ordenamento da expressão oral. Na sequência, o presidente 
contou sobre outros gastos: “Aquelas portas e aquelas janelas que eu coloquei lá na sede do 
mel, foram uns 700 reais, então eu acertei com o meu cartão porque a cooperativa estava sem 
dinheiro”. Justificando tais gastos da cooperativa, o presidente mencionou que, embora haja 
discórdias entre manter a estrutura do mel ou não, a cooperativa não pode deixar de pagar a 
sede do mel. “Porque não pode deixar documento da cooperativa atrasado porque se não, não 
se pode fazer entregas. Perde todas as chamadas públicas da hortifruticultura”. “O pessoal do 
mel disse que vai continuar e disse que vai pagar por estas despesas com a sede do mel. Pelo 
menos 6 disseram que vão. Mas agora precisa que a vigilância sanitária faça a visita e que os 
apicultores sejam fiscalizados”. Isto está em andamento, mas o presidente está preocupado com 
a confusão dos desembolsos próprios e com aquilo que ele espera receber da cooperativa. Disse 
então: “Preciso começar a anotar no caderninho”. O Presidente ganhou um caderninho de 
presente de uma aluna da faculdade ESIC de Curitiba. Além dos desembolsos mencionados, o 
presidente se desloca por quilômetros com o próprio carro para atender todas as demandas de 
gestão da cooperativa. Alguns cooperados mencionaram em conversa que consideram “justo” 
que o presidente tenha um salário para desempenhar suas atividades. Contudo, ainda estão 
tomando consciência de que a cooperativa está registrando prejuízo.  

Alguns cooperados consideram importante que o presidente da cooperativa tenha um 
salário porque há muita atividade. Historicamente, os presidentes deixam de produzir em suas 
terras, ou reduzem o trabalho nas propriedades para conseguir cumprir com as exigências fiscais 
e de reuniões com o governo, relativas às entregas das merendas. Dos 15 cooperados que foram 
perguntados sobre a percepção de que as contas da cooperativa fecham, 7 responderam que 
“não fecha”. Sem haver informação explícita, porque o ano contábil ainda não foi encerrado, 
consideram que a COOCAT-MEL está operando com saldo negativo. No ano de 2014 a 
cooperativa encerrou sem lucro e sem prejuízo. Sobre a situação e uma possível mudança da 
cooperativa relataram: “Se os outros mudarem eu mudo. Primeiro tem que ver o que vai 
acontecer”; “A mudança depende do presidente e do vice apresentarem coisas e ideias boas”. 
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Para compreender o que seria a sustentabilidade da cooperativa, os 16 cooperados dos 
quais foi possível obter respostas relataram: “Responsabilidade.”; “Não sei como ela vai 
melhorar”; “Melhorar a renda. Está meio no vermelho.”; “Pegar outros tipos de projetos para 
ela sustentar mais”; “dividir tarefas”; “desenvolvimento da movimentação processo do mel até 
a venda”; “Abrir mais comércio”; “Não pode usar agrotóxico exageradamente, carência da 
colheita e tem gente que usa demais”; “Começa pelo presidente.”; “Entregam o que bem 
entendem e não o que nós temos para entregar.”; “Uso da lenha da marcenaria para o mel.”; 
“Ter uma boa administração”; “Todo mundo ajudar”; “Cooperativismo entre os cooperados”; 
“Ter mais fontes de renda”; “Estamos ainda diminuindo custo estamos gastando muito mais do 
que arrecadamos. Gastamos com coisas desnecessárias. Hoje pagamos para duas pessoas 
fazerem o ‘papel’ das entregas (escrever o pedido das entregas ao Estado e à Prefeitura em um 
pedaço de papel). Só uma assistente poderia fazer os dois”; “Tem que ser uma pessoa neutra 
para fazer esses ‘papéis’ das entregas. Não podem ser interessados.”; “Contribuição dos 
associados de vender via cooperativa”; “Que o trabalho funcione e gere renda”; “Renda dela.”; 
“Quanto mais a pessoa mais coopera mais renda a cooperativa terá. Quanto mais a cooperativa 
vender melhor para a renda.”; “Não sei”; “Buscar o mel”. Nota-se que a percepção sobre a 
sustentabilidade está relacionada aos comportamentos mencionados por eles em relação à 
cooperação. Também incluíram percepções relativas à produtividade, gestão, administração e 
aos mercados de vendas. Um dos cooperados separou a interpretação de sustentabilidade em 3 
dimensões: 1) “Ambiental – do mel o barracão é legal, bem cuidado. Mas para as verduras ainda 
falta higiene. Embalar corretamente, embalar à vácuo”; 2) “Financeira – treinamento de leis da 
cooperativa, do que é cooperativismo, buscar cultura, técnicas de plantio. Quando busca, sua 
cabeça fica mais aberta para o novo”; 3) “Social – não sabem ver o lado do outro, sentar e 
conversar, falta cultura mesmo. Eu também posso ser ignorante para muitas coisas”.  

Os cooperados contaram sobre algumas ações e aprendizados com experiências que 
consideram válidas e outras das quais gostam de participar. Todos os anos acontece a Romaria 
da Terra, junto com a Pastoral da Criança, Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, voltado 
para a parte social cristã. “Se há um povo que sofre, eles querem ajudar”. Mapeiam áreas de 
monocultura e tratam de temas de preservação da natureza. “As pessoas falam da realidade do 
local, o porquê que o povo sofre”, fazem caminhada e plantam uma cruz. Sempre há pessoas 
que vão e chegam a preencher 2 ônibus. “Faz mística, para entender o quanto o eucalipto está 
fazendo mal para as pessoas, a água acabando. Montam encenações como se fosse um trator 
vindo e passando por cima das pessoas”. Cada ano a Romaria ocorre em um lugar diferente e 
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retrata a realidade de um local diferente. Esta atividade foi relatada por um casal formado por 
um homem de 28 anos e uma mulher de 24 anos.  

O tipo de música preferido dos cooperados é o ritmo sertanejo e canções religiosas. 
Houve cooperados que mencionaram o rock e o reggae como preferência. Um cooperado disse 
não gostar de sertanejo, outro não gosta de samba, mas a maioria explicitou que não gosta de 
funk, rock, e eletrônicas como “pancadas”. Também houve a menção de desgosto por músicas 
“que não dizem nada” ou cujas letras fazem apologia às drogas. 

Eles também contaram que “há uns 10 anos houve uma organização dos agricultores 
familiares, do assentamento, feita pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Telêmaco Borba, 
que tem uma sede em Imbaú, para ir à Jornada de Agroecologia, rotativa”, que naquele ano foi 
realizada em Cascavel. “Tiveram oficinas e palestrantes, que falaram sobre diversos temas de 
agroecologia como tipos de sementes e técnicas de plantio”. Não se sabe se os encontros ainda 
acontecem ou se as pessoas não se mobilizam mais. Pela percepção de alguns cooperados, o 
“pessoal do assentamento” é mais organizado, mas “parece que nem eles estão participando” 
da Romaria. 

Contaram que há aproximadamente 7 anos ocorreu o Consórcio Social da Juventude 
Rural. Antes de os cooperados se vincularem à cooperativa, um professor universitário de Ponta 
Grossa e uma professora atendiam durante um mês estas atividades. O Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Telêmaco Borba, pela sede de Ventania, organizou o consórcio de 
discussões sobre livros de Planejamento Estratégico ou de alternativas que os jovens 
agricultores teriam vontade de fazer. “Muitos jovens estavam saindo do sítio e indo para a 
cidade, achando que encontrariam melhores condições de vida do que no meio rural. Então a 
mobilização procurou estimular a percepção dos jovens que havia formas de vida no sítio”. 

Também foi feita uma aproximação de uma universidade com os cooperados que estão 
no assentamento, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e da Confederação da 
Agricultura e Pecuária no Brasil (CNA), sobre administração e gestão, chamada de “O 
empreendedorismo chegando ao meio rural”. Já o Instituto Federal do Paraná (IFPR) trabalhou 
com pessoas do assentamento aspectos agroecológicos.   

Os filhos dos agricultores familiares ou cooperados, hoje com idade entre 25 e 30 anos, 
têm níveis de escolaridade mais avançados, conhecem ou têm noções de gestão, computador e 
internet. Alguns sabem quando “A roça não deu dinheiro”. Consideram que “precisa fazer 
planilha e guardar dinheiro para fazer troca de peças do trator”. Mesmo que seja um 
acompanhamento escrito em caderneta, disseram que precisam saber se “tira da horta e coloca 
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na roça”. “O dinheiro da horta comprava semente para a roça (milho) mas o milho não tinha 
dado lucro”. O programa do SENAR, SEBRAE e do CNA “ensinou a colocar na ponta da caneta 
para saber se dá lucro. Não seguimos todas as regras mas anotamos no caderninho”. Assim, 
ficaram sabendo “se as galinhas dão lucro ou não”. Eles tiveram cursos sobre como valorizar a 
própria produção e sobre gestão de custos e preços. Contaram que alguns cooperados não 
quiseram participar. Filhos de cooperados com produção independente dos pais participaram, 
mas os pais não acharam relevante. Conforme relato dos pais, tempos depois, com a valorização 
que os filhos deram para o conhecimento assimilado, os pais passaram a perceber os cursos 
como relevantes.  

A COOCAT-MEL desconhece seu próprio potencial de mão de obra. As conversas 
com os cooperados revelaram que há, principalmente entre os mais jovens, pessoas com 
qualificação de mão de obra para informática e gestão, porque fizeram cursos, estudaram até o 
Ensino Médio Completo ou mais. Alguns cooperados mais jovens calculam custos, preços e 
receita por produto, para não confundir os investimentos ou programação dos plantios. 
Procuram tomar a decisão de se vale a pena ou não produzir com base em anotações de custos, 
receitas e resultados. Contudo, também há uma certa distância entre aquilo que se conhece e 
aquilo que se pratica. Entre as 21 respostas obtidas sobre o nível de escolaridade, apenas 2 
cooperados têm nível superior de educação formal. A maioria, 40%, tem ensino fundamental 
incompleto e 20%, 4 cooperados, têm ensino fundamental completo.   

De acordo com a percepção de não cooperados relacionados à COOCAT-MEL, alguns 
jovens sabem mexer com redes sociais como Whatsapp, Facebook e internet. Eles fazem 
pesquisa de preços via internet. “Mas não sabem sobre questões fiscais. Boletos e acessos fiscais 
os causam medo”. Sobre a percepção dos conhecimentos em relação à idade dos cooperados, 
um não cooperado falou que: “Os mais velhos têm medo de internet de modo geral”. Sobre o 
uso de aparelhos celulares a percepção é a de que: “Só usam telefone para ligações locais, 
porque muitas vezes nem sabem fazer interurbano. Não sabem enviar mensagens por telefone”. 

Sobre os processos de gestão, entre as 16 respostas obtidas, 8 cooperados disseram que 
a COOCAT-MEL não tem um planejamento, 7 disseram não saber e 3 afirmaram que existe 
um planejamento. Um dos relatos foi: “deve existir, não sei como ele faz”, fazendo referência 
ao presidente. A COOCAT-MEL não possui processos gerenciais formais e sua gestão é 
descentralizada. Um cooperado relatou: “já fui atrás do estatuto e não achei”. Não há 
planejamento estratégico, controle de gastos, intenções de investimento ou de realizações de 
objetivos, tampouco metas ou qualquer registro claro de direcionamento em papéis. O 
conhecimento e a informação ficam restritas às conversas entre os cooperados e às reuniões. Os 
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únicos registros são as atas. As únicas intenções perceptíveis são a de retomar os negócios do 
beneficiamento do mel, que está em andamento, e a menção de ideias para compras conjuntas 
ou alternativas de novos mercados consumidores. No geral, são ideias e esforços que ainda não 
são organizados e transcritos para o papel ou executados na prática. A percepção de um dos 
cooperados é a de que “Tinha um planejamento para uns adubos e umas sementes”, quando 
contou sobre o que foi conversado em reunião e registrado em ata sem encaminhamento.  

Os cooperados também foram perguntados sobre o conhecimento de processos e 
procedimentos pertinentes ao funcionamento da cooperativa. Das 16 respostas obtidas, 9 
associados, 56%, responderam que desconhecem, 7 cooperados afirmaram conhecer alguns e 3 
disseram conhecer. Apenas um (1) cooperado disse que não gostaria de ficar sabendo, os demais 
querem ficar sabendo e relataram: “Qualquer tipo de informação pode ser útil”; “É bom saber 
porque você não sabe conversar sobre o que está acontecendo”; “Todos procedimentos 
necessários”; “Histórico antes do estatuto”; “Como industrializa o mel (embala)”; “Como é o 
barracão”; “Como que ela funciona”; “Qualquer coisa”; “Por que atrasa o pagamento”; “Saber 
de tudo”; “Ficar bem informado com conversas”; “Como funciona a cooperativa”; “Regras”; 
“Queria saber tudo da cooperativa porque se nós somos a cooperativa tem que saber tudo”; 
“Todos mas não sei quais são”; “Mais transparência, o que vendeu, o que pagou. Então, quando 
o dinheiro está na mão de outro é complicado. O bloqueio nas informações fez mal para a 
cooperativa”. Foi relatado que a primeira presidência da cooperativa contou para alguns 
cooperados o histórico, mas o processo de formação da COOCAT-MEL não foi repassado aos 
demais cooperados. 

Cooperados “mais distantes” são aqueles que não participam da feira porque estão 
longe do ambiente de comunicação. Há outros focos de negócios e de atividades dos 
agricultores familiares da cooperativa que também os distanciam. Sobre a percepção da gestão 
e da administração da cooperativa, os “mais distantes” relataram que: “Às vezes manda o 
pedido e o papel só volta no sábado. Aí compromete a mercadoria e não vende para outros 
lugares” e “A gente nota que tá faltando alguma coisa”. Um cooperado “distante” mencionou 
que coordenou o PAA durante um ano na Prefeitura de Imbaú e, sobre a forma de organizar as 
entregas, disse que “Precisa de uma ‘escalinha’ para trabalhar todas as estações do ano”. A 
COOCAT-MEL desconhece a potencialidade dos cooperados pela falta de comunicação e pela 
“distância” entre eles. Apesar de relevante à renda dos cooperados, a COOCAT-MEL não é 
prioridade na vida da maioria deles. Antes da cooperativa estão a saúde, a família, a igreja e 
outras fontes de renda. 
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5.1.3.2.2 ATIVIDADES PRODUTIVAS: MELIPONICULTURA E 
HORTIFRUTICULTURA 

Apesar de a pesquisadora ter conversado com inúmeros cooperados, no decorrer da 
pesquisa foram registrados os contatos com 35 cooperados. Destes, 9 são da atividade de 
meliponicultura e 24 da hortifruticultura, aproximadamente 70% das fontes de informações 
obtidas. De modo geral, a atividade do mel via cooperativa estagnou e as informações 
concentraram-se na atividade agropecuária.   

Entre as 20 respostas obtidas, 40%, 8 cooperados, contaram que a COOCAT-MEL 
representa 50% da renda familiar mensal. Outros 40% disseram que ela representa 25% e 
apenas 2 cooperados afirmaram que esta composição não chega a 25% dos rendimentos a cada 
mês. Mas todos consideram a cooperativa como relevante à composição da renda familiar e 
afirmaram que a vida melhorou depois que ingressaram na COOCAT-MEL e que se sentem 
mais felizes depois de se associarem. Alguns cooperados mencionaram que não fazem contas 
sobre o valor da renda mensal.  

Em 2010 a atividade era relevante à formação de renda das famílias agrícolas, que, em 
número de estabelecimentos, representavam, em 2007, 72,5% do total agropecuário, entre não 
familiares (11,3%) e familiar empregador (16,3%) (SILVA, 2010). Em 2015, os cooperados 
relataram que o principal motivo de ingresso na COOCAT-MEL foi o aumento do nível de 
renda familiar. A maioria dos cooperados reside em área rural e apenas um relatou ter ajuda de 
um trabalhador informal para realizar o cultivo na horta. Contudo todos os cooperados 
entrevistados mencionaram o problema da mão de obra no campo. Os mais jovens consideram 
importantes alguns trabalhos realizados pelo governo, por universidades, pelo SEBRAE, 
SENAR, entre outros órgãos, sobre a conscientização da permanência no campo. 

Entre as 14 respostas obtidas sobre o nível de renda, 4 cooperados relataram que a 
renda mensal da família é de 500 reais, 5 cooperados recebem entre 1.000 reais e 1.500 reais, 4 
têm renda entre 2.000 reais e 3.000 reais e apenas um produtor, relacionado à atividade do mel, 
recebe até 4.000 reais ao mês. A renda média entre os entrevistados é de aproximadamente 
2.000 reais por mês. O máximo que se pode fazer de entregas ao PAA e ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE) ao mês é de 1.500 reais, mediante enquadramento da DAP. 
Contudo, o governo recebe as cotas das entregas até 20.000 reais ao ano, por produtor, 
independentemente do volume de vendas mensal. Estes valores têm enquadramento de acordo 
com as faixas dos programas. Conforme mencionado anteriormente, há cooperados que não 
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conseguem produzir o suficiente para entregar e outros que produzem além do volume máximo. 
Estes utilizam outros canais de comercialização para escoar a produção.  

Apenas 2 cooperados disseram que a atividade econômica ou produtiva relacionada à 
COOCAT-MEL não é permanente. Os demais afirmaram que já realizavam atividades 
agropecuárias ou apícolas antes da cooperativa e permanecerão nela. Mesmo entre os jovens, 
eles não têm a intenção de mudar o foco dos negócios e continuarão atrelados permanentemente 
à COOCAT-MEL. Alguns cooperados disseram que a relação com a cooperativa é permanente 
“enquanto ela durar”.  

Além da cooperativa, a renda dos agricultores familiares tem origem na atividade de 
construção civil, mecânica e marcenaria. Mas, de modo geral, as outras fontes de renda são 
relativas às outras formas de comercialização dos produtos da hortifruticultura e do mel. As 
feiras do produtor de Telêmaco Borba e de Imbaú são os principais canais de vendas 
mencionados pelos cooperados. Também relataram vendas, principalmente de animais, aos 
mercados, ao CEASA, nas ruas e sob encomendas. Os cooperados que estão em assentamento 
também vendem para as cooperativas de grande porte como a COAMO, a BATAVO e a 
COCARI. Estas vendas dizem respeito às lavouras e não às hortas. Há cooperados aposentados, 
produtores de eucalipto, donos de propriedades arrendadas e de casas alugadas na cidade. Um 
dos cooperados entrega mercadoria ao restaurante do projeto PUMA da Klabin.  

As áreas dos produtores de mel são inferiores às áreas da agricultura familiar para 
hortifruticultura ou lavoura. As maiores propriedades têm 25 hectares e a média da área entre 
os entrevistados é de 13 hectares. Os cooperados do assentamento têm terras de 
aproximadamente 25 hectares e 7, entre as 13 respostas obtidas, registram terras de até 10 
hectares. Cada hectare tem 10.000 metros quadrados. Das respostas obtidas na pesquisa, a 
condição do produtor é de que 50% dos cooperados têm propriedade das terras e 24% arrendam 
terras dos pais ou de outros arrendatários. Há produtores em assentamento sem titulação 
definitiva e ocupantes, que somam aproximadamente 25%. Os cooperados desconhecem 
conversões de medidas e relataram os tamanhos das propriedades em alqueires, hectares e 
metros quadrados. 

A principal atividade desenvolvida entre os cooperados é de hortifruticultura. Entre os 
entrevistados, ela representa 40% da forma de produção. Lavoura temporária, produção de 
sementes e florestas plantadas representam, cada uma, 13,5% das formas de produção. As 
demais são lavoura permanente, pecuária e criação de animais e pesca (Gráfico 03).   
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GRÁFICO 03 – ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS DA COOCAT-MEL EM 

2015 
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015).  

 
De acordo com o estudo realizado por Silva (2010), entre os artefatos da atividade do 

mel estão: martelo de marceneiro e alicate; o arame; o esticador de arame; a carretilha de 
apicultor; o incrustador elétrico de cera; o limpador de canaleta; o fumigador; o formão de 
apicultor; a vassoura ou espanador apícola; as vestimentas: macacão, luva, bota; a colmeia; o 
caminhão; e o mel. Com base em Silva (2010) também se apresentam alguns processos que 
integram este sistema tecnológico (Figura 21), como a relação com fornecedores; o processo 
produtivo; a logística; o beneficiamento e a comercialização. 
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FIGURA 21 – CADEIA PRODUTIVA DE MEL E DERIVADOS DA COOCAT-MEL 
Fonte: Silva (2010). 
  

Sobre a atividade da hortifruticultura, sua principal característica é a agricultura 
familiar. De 34 respostas, apenas 5 cooperados residem em endereço urbano, com hortas ou 
terras para a produção da cooperativa no ambiente rural. Os demais, 85%, residem em área 
rural.  

Cooperados e a Emater relacionaram alguns esforços e problemas sobre o uso da água 
nos estabelecimentos rurais: “A Emater de Imbaú está desenvolvendo uma atividade de 
proteção de nascentes com solo-cimento para água potável e não para irrigação”. “Há 
propriedades em que os cooperados carregam água potável no balde, da mina até a moradia”. 
Os cooperados canalizam diversos tipos de água para o plantio, para a lavagem dos produtos, 
para a comercialização e para as residências. Procuram manter as fossas afastadas, mas sabem 
que a qualidade da água é incerta porque em alguns lugares, em terras mais baixas, os rios 
passam por propriedades que têm criação de animais. Sobre o lixo, os orgânicos são despejados 
na terra e, no meio rural, “Não é em todas as residências que o lixeiro passa. Em algumas temos 
que levar o lixo até a cidade”. Percorrem até 10 quilômetros, até a beira do asfalto, para levar o 
lixo. 

A Figura 22 ilustra algumas propriedades de terras e o trabalho das famílias dos 
cooperados. Além de ajudar no trabalho da horta, os familiares também ajudam na 
comercialização e nos serviços residenciais. O contato obtido por meio da pesquisa-ação foi 
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com aproximadamente 100 pessoas, a partir dos 35 cooperados com os quais foi possível 
conversar. Foi realizado um levantamento do número de familiares de cada residência e há uma 
média de 3 pessoas por família. Diferente da idade média dos cooperados entrevistados, que é 
de 43 anos, a idade média familiar está em 25 anos. O resultado obtido a partir do levantamento 
das famílias de 35 cooperados é de que há: 15 crianças com até 10 anos de idade, 7 pessoas 
entre 10 e 19 anos, 15 pessoas entre 20 e 29 anos, 13 pessoas entre 30 e 39 anos, 17 pessoas 
entre 40 e 49 anos e 38 pessoas acima de 50 anos, que representam aproximadamente 60%. Os 
filhos dos cooperados estudam e aqueles em idade apta, entre 10 e 20 anos, ajudam nas 
atividades da horta, residenciais e comerciais. Em 8 residências há registro de 2 cooperados. 
Por aspecto normativo e legal, casais muitas vezes não registram o casamento para poderem 
realizar atividades produtivas semelhantes em uma mesma residência. Quando registrados, 
emitem nota fiscal no nome dos dois. 

Conforme o registro da Emater, os principais produtos comercializados nas entregas 
realizadas ao governo são os constantes no Quadro 10.  

 
ABÓBORA DESCASCADA CAFÉ TORRADO       ERVILHA EM VAGEM PEPINO 
ABÓBORA KABOTIA/MORANGA CARÁ FEIJÃO COR T1 E T2 - A GRANEL PIMENTÃO 
ABÓBORA SECA CARNE BOVINA C/OSSO TRASEIRO FEIJÃO PRETO T1 E T2 - GRANEL PONCÃ 
ABOBRINHA VERDE CARNE SUÍNA C/OSSO INHAME QUIABO 
ACELGA/COUVE CHINESA CAXI JILÓ RABANETE 
AGRIÃO CEBOLINHA VERDE MANDIOCA DESCASCADA REPOLHO 
ALFACE CENOURA MEXIRICA/BERGAMOTA REPOLHO ROXO 
ALMEIRÃO CHICÓRIA MILHO PIPOCA RÚCULA 
BERINJELA CHUCHU MILHO VERDE SEM PALHA SALSINHA 
BETERRABA COUVE-FLOR MOSTARDA TOMATE CEREJA 
BRÓCOLIS COUVE-MANTEIGA NABO VAGEM 

QUADRO 10 – PRINCIPAIS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NOS PROGRAMAS DE GOVERNO PAA 
E PNAE 

Fonte: Entrevista Emater (2015).  
As fotos da Figura 22 mostram as atividades realizadas nas propriedades. Além de 

cultivar as terras e cuidar das hortas, os agricultores montam suas estufas. Alguns cooperados 
consideram interessante que a cooperativa realize uma ação para a construção conjunta de 
estufas para a produção, objetivando reduzir custos na negociação com os fornecedores. Uns 
cooperados têm produção informal de mudas e vendem para outros cooperados. Contudo, a 
maioria compra mudas e sementes de fornecedores autorizados, porque há uma exigência legal 
de que elas sejam produzidas com o acompanhamento de agrônomos. Os cooperados também 
preparam os alimentos para as vendas nos mercados e nas feiras embalando as mercadorias. A 
couve, por exemplo, é cortada pelas mulheres e depois pesada e embalada. Há uma preocupação 



214 

 

da cooperativa com a qualidade dos produtos e com a busca de uma quantidade padronizada 
para as vendas na feira. Mas, quando da entrega aos programas de governo, os produtos são 
pesados e embalados de acordo com a exigência de cada uma das 95 escolas atendidas. Cada 
escola tem um padrão diferente de solicitação, o que dificulta o trabalho dos cooperados.  

 

 
FIGURA 22 – FOTO: RESIDÊNCIAS DOS COOPERADOS DA COOCAT-MEL 
Fonte: Autoria própria (2015).  
 

Em relação a máquinas e equipamentos da produção agropecuária foi relatado o uso 
de: trator, rotativo para canteiros, enxada, equipamentos para a irrigação e tratorito, e 2 
cooperados relataram utilizar animais como veículos por não possuírem outra forma de 
locomoção. Como insumo apontaram o uso de sementes, adubos, esterco, luz, água, mudas e 
fertilizantes. Apenas 2 cooperados entrevistados disseram não utilizar venenos. Os demais 
relataram o uso de defensivos e inseticidas, mata-mato, caratê, manzate, cobre, cefanol, 
primólio, sansão, decis, randap, glifosato, ridomil, afalon, gramoxone, cercobin, score, kitara e 
amstar. Os cooperados do assentamento recebem cursos de agroecologia e também utilizam 
“veneno orgânico com certificado”. Na lavoura, ainda utilizam os convencionais mas estão 
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direcionando a produção com o uso de orgânicos. Os principais produtos mencionados sobre 
os quais utilizam veneno são: repolho, brócolis, batatinha, tomate, pimentão, vagem, abobrinha, 
acelga, pepino e na estufa de mudas. Alguns cooperados dizem não saber sobre os venenos que 
utilizam. Um dos cooperados disse que utiliza mata-mato porque “imagine se eu tivesse que 
carpir tudo isso aqui. Dizem que a Rodonorte passa isso nos canteiros”. A Rodonorte é uma 
empresa concessionária de pedágios da região e não se sabe sobre a veracidade das informações 
ou sobre os possíveis impactos ambientais deste relato. 

Entre 16 respostas obtidas, apenas 2 cooperados disseram conhecer a despolinização. 
Os demais não conhecem o termo ou não sabem que o uso de agrotóxicos pode extinguir as 
espécies de abelhas. A despolinização é um fenômeno registrado em alguns locais do mundo e 
no Brasil teve ocorrência na região norte. Trata-se de uma preocupação ambiental, pois reduziu 
a produção de mel e a reprodução das abelhas, afetando a polinização de algumas espécies de 
plantas, incluindo alimentos.  

Além de ser um problema reconhecido pelos agricultores familiares da COOCAT-
MEL, “Os cooperados enfrentam problemas de mão de obra”, diz a Emater. “Os jovens casaram 
e cada um formou sua própria família. Não produzem mais para o pais”. Sobre as famílias, 
também disseram que: “Os jovens não produzem para os pais e ao mesmo tempo têm filhos 
pequenos que impedem o volume de produção”. “As esposas cuidam das crianças e não podem 
ajudar no campo”. Sobre a produção: “Precisa aumentar a área de plantio porque terra e água 
eles têm”.  

O problema da mão de obra é perceptível a partir do entendimento da agenda semanal 
dos cooperados. Eles realizam feiras na quarta-feira, na quinta-feira e aos sábados. Fazem 
entregas às terças-feiras e às quartas-feiras. Sempre colhem os alimentos um dia antes das feiras 
ou das entregas. No horário vago ainda procuram outras formas de escoar a produção e de 
realizar o plantio nas hortas. O domingo também é utilizado para a agropecuária e para as 
atividades das igrejas. O tempo de produção é pequeno quando comparado à capacidade de 
produção das terras. 

A atividade da COOCAT-MEL não se configura como produção em massa, apesar de 
ter ganhos competitivos obtidos pela formação de uma cooperativa para receber benefícios de 
programas do governo. Entre as principais fontes de renda dos cooperados estão: PAA, PNAE, 
Feiras de Imbaú e Telêmaco Borba, vendas a mercados e supermercados, vendas de rua e 
encomendas.  

Há intenção de aproximadamente 5 cooperados em articulações para a venda no 
CEASA de Londrina. Mas ficou decidido em reunião que neste momento, julho de 2015, a 
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cooperativa não irá se engajar porque os demais cooperados consideram que não há produção 
suficiente para vender em outro canal. Além disso, a cooperativa decidiu que não cederá o 
caminhão para as viagens porque caso ocorra qualquer dano os demais terão que arcar com os 
prejuízos. Mas, caso estes cooperados tenham interesse de pegar um ponto de venda, também 
chamada por eles de “pedra”, no CEASA, o CNPJ pode ser utilizado e o repasse de 10% do 
faturamento deve ser efetuado. Terão, portanto, que utilizar seus próprios meios de locomoção. 
Também há o receio de que os cooperados tragam produtos do CEASA para entregar ou 
comercializar na feira, rompendo com algumas restrições legais. Apesar da desconfiança entre 
os cooperados, a cooperativa tem se organizado cada vez mais para atender legalmente seus 
compromissos. 

Outra forma de renda dos cooperados é a venda realizada nas feiras do produtor rural 
de Telêmaco Borba e de Imbaú. Aproximadamente 25 cooperados participam da feira em 
Telêmaco Borba, realizada às quartas-feiras e aos sábados. Em Imbaú, são aproximadamente 
10 cooperados que participam e a feira ocorre na quinta-feira. Há cooperados que participam 
das duas feiras, há aqueles que não participam de nenhuma e também há aqueles que participam 
de uma ou de outra. 

A principal feira do produtor rural é a de Telêmaco Borba, que acontece no centro da 
cidade gerenciada pela Prefeitura Municipal (Figura 23). Nela os cooperados organizam as 
entregas de mercadorias às escolas do Estado e da Prefeitura, na terça-feira e na quarta-feira.  
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FIGURA 23 – FEIRA DE TELÊMACO BORBA 
Fonte: Autoria própria (2015). 
  

Apesar de a feira do produtor rural de Telêmaco Borba ser ponto de venda de outros 
produtores que não os cooperados, a cooperativa tem uma relação próxima com o responsável 
na prefeitura, que procura atendê-la quando necessário. Durante um tempo, no início das 
entregas da cooperativa ao PAA, no ano de 2013 e 2014, os cooperados receberam apoio na 
logística e na gestão dos pedidos das escolas. Como a COOCAT-MEL não utiliza sua sede, pela 
distância entre ela e a feira, o responsável na prefeitura os apoia, cedendo sua sala na feira 
(Figura 24) para a realização de reuniões entre os cooperados que no ano de 2015 passaram a 
discutir com mais frequência os assuntos de organização e gestão das entregas. Apenas um 
produtor de mel participa com mais frequência destas reuniões em que discutem sobre os 
programas de governo e que são realizadas na feira. 
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FIGURA 24 – FOTO - SALA DA FEIRA DE TELÊMACO BORBA ONDE SÃO REALIZADAS AS 

REUNIÕES DA COOCAT-MEL 
Fonte: Autoria própria. 

5.1.3.2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS 

Há um conjunto de projetos vinculados ao nome da cooperativa, bem como um 
conjunto de formas de comercialização da hortifruticultura. Nem todos os produtores 
participam de todos os projetos ou de todas as formas de comércio. Contudo, há agricultores 
que não são vinculados à cooperativa mas que recebem benefícios dos programas públicos dos 
quais a cooperativa participa ou viabiliza por ter razão social. Os principais programas de 
governo de que a cooperativa participa são o PNAE e o PAA.  

Conforme o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (2015), o 
PNAE do governo federal tem o objetivo de “oferecer alimentação saudável aos milhões de 
estudantes das escolas públicas de todo Brasil” para a “melhoria das condições de 
aprendizagem”, além de “ensinar práticas alimentares saudáveis aos alunos por meio de ações 
de educação alimentar e de alimentos que supram as necessidades nutricionais”.  

O PNAE - é executado pelas prefeituras municipais, para atendimento das escolas 
municipais e filantrópicas e pela Secretaria de Estado da Educação, para o suprimento 
das escolas estaduais. Cerca de 45% das escolas são municipais e o restante, 55%, 
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estaduais. Estados e municípios atendem cerca de 2,4 milhões de alunos/dia 
(INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO 
RURAL, 2015). 

No entanto, com base nas conversas realizadas com os cooperados, ainda há uma 
distância entre o que se ensina sobre a qualidade de alimentos saudáveis, sem o uso dos 
agrotóxicos, e o que se aplica nas escolas, porque a qualidade exigida sobre os alimentos ainda 
está restrita aos olhos, que beneficia o consumo de alimentos não orgânicos. Não há inspeção 
ou controle sobre o uso de agrotóxicos no campo e a exigência das escolas está em alimentos 
“bonitos” que não sejam diferentes entre si à percepção dos alunos. Por exemplo, foi relatado 
que um aluno não pode receber fruta de tamanho diferente da de outro aluno. O trabalho para 
alimentação saudável parece aquém da capacidade dos agricultores produzirem e fornecerem 
alimentação saudável.  

O PAA é uma das ações do programa governamental Fome Zero e foi instituído “pelo 
artigo 19 da Lei n.º 10.696 de 02 de julho de 2003 e regulamentado pelo Decreto n.º 5.873 de 
15 de agosto de 2006” (INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL, 2015). O programa é coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (SESAN) do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS) (BRASIL, 2015). 

Além das vendas às escolas municipais e estaduais, a cooperativa também participa do 
PAA por meio da CONAB. As compras da produção dos agricultores familiares são feitas com 
recursos do governo federal, via repasses a municípios, estados e pela CONAB, vinculada ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), são as três vias de execução do 
programa (BRASIL, 2015). Abaixo estão descritas as duas formas de repasses de recursos: 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) firma um Termo 
de Adesão com os estados, municípios ou consórcios públicos. Com o Termo de 
Adesão, os estados e municípios indicam para o MDS quais os agricultores familiares 
que vendem seus produtos para o PAA, e o MDS faz o pagamento diretamente ao 
agricultor familiar individual, por meio de um cartão bancário próprio para o 
recebimento dos recursos do PAA (ou seja, os recursos não são mais repassados para 
o estado ou município, mas sim diretamente para o agricultor familiar). Ressalta-se 
que as organizações da agricultura familiar (cooperativas e associações) não podem 
formalizar Termo de Adesão diretamente com o MDS. A Conab firma Termos de 
Cooperação com o MDS e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). É 
a Conab quem trabalha com as cooperativas e associações da agricultura familiar. Para 
que as cooperativas e associações da agricultura familiar participem do PAA 
fornecendo alimentos por intermédio da Conab, estas devem apresentar Proposta de 
Participação no PAA (BRASIL, 2015). 

Embora os cooperados da COOCAT-MEL não tenham clareza sobre os detalhamentos 
dos programas, o que se torna aparente quando se confundem ao descrever os processos sobre 
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as entregas, com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação de 
Telêmaco Borba, e da EMATER, a cooperativa está se esforçando para atender às exigências 
legais do governo federal. Os processos ainda são confusos para os cooperados e ainda causam 
questionamentos entre eles sobre pagamentos, exigências sanitárias, qualidade dos produtos, 
entre outros. A cada nova normatização sobre a comercialização há uma nova adequação dos 
cooperados. Gradativamente estão gerindo cada vez melhor os processos, desde a produção, 
passando pela gestão dos pedidos, até a logística de entregas. Trata-se de aprendizados que 
partem da comercialização para a produção, gerando momentos ainda conturbados de 
adequação, porque para conseguirem se organizar há uma transformação cultural, na forma de 
vida e no meio de produção dos cooperados. Além de desconhecerem as exigências legais e 
fiscais de uma cooperativa e desconhecerem processos de gestão organizacional, há impasses 
na educação básica, em meio aos impulsos de adequações aos programas.  

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (BRASIL, 2015), o PAA  
compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação. 
Esses alimentos são distribuídos gratuitamente a pessoas ou famílias que precisam de 
suplementação alimentar (porque estão em situação de insegurança alimentar e 
nutricional) e também a entidades de assistência social, restaurantes populares, 
cozinhas comunitárias, bancos de alimentos, entre outros. Os alimentos adquiridos 
pelo PAA também podem compor estoques públicos estratégicos de alimentos. 

O PAA tem seis modalidades diferentes: 
a) Compra com Doação Simultânea, b) Compra Direta, c) Apoio à Formação de 
Estoques, d) Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite – PAA Leite, e) Compra 
Institucional e f) Aquisição de Sementes (BRASIL, 2015). 

Entre os beneficiários fornecedores do PAA na cooperativa estão agricultores 
familiares e assentados da reforma agrária. Para venderem ao PAA devem possuir a DAP, 
registro qualificativo ao Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF). Além do 
registro de DAP de cada cooperado, a COOCAT-MEL tem a DAP Especial Pessoa Jurídica e 
limita seus registros e consultas “junto a instituições previamente autorizadas” à EMATER, 
entidade oficial de Assistência Técnica e Extensão Rural, mas também poderia utilizar os 
sindicatos relacionados às Federações e Confederações de agricultores, em Telêmaco Borba. 

De acordo com as normas do Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil 
(2015) são beneficiários do PRONAF:  

os agricultores e produtores rurais que compõem as unidades familiares de produção 
rural e que comprovem seu enquadramento mediante apresentação da “Declaração de 
Aptidão ao Pronaf (DAP)” ativa, observado o que segue: (Res 4.107; Res 4.228 art 
2º; Res 4.339 art 2º) 
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a) explorem parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, 
comodatário, parceiro, concessionário do Programa Nacional de Reforma Agrária 
(PNRA), ou permissionário de áreas públicas; (Res 4.228 art 2º) 
b) residam no estabelecimento ou em local próximo, considerando as características 
geográficas regionais; (Res 4.107) 
c) não detenham, a qualquer título, área superior a 4 (quatro) módulos fiscais, 
contíguos ou não, quantificados conforme a legislação em vigor, observado o disposto 
na alínea "g"; (Res 4.107) 
d) no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da renda bruta familiar seja originada da 
exploração agropecuária e não agropecuária do estabelecimento, observado ainda o 
disposto na alínea "h"; (Res 4.228 art 2º) 
e) tenham o trabalho familiar como predominante na exploração do estabelecimento, 
utilizando mão de obra de terceiros de acordo com as exigências sazonais da atividade 
agropecuária, podendo manter empregados permanentes em número menor que o 
número de pessoas da família ocupadas com o empreendimento familiar; (Res 4.228 
art 2º) 
f) tenham obtido renda bruta familiar nos últimos 12 meses de produção normal, que 
antecedem a solicitação da DAP, de até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), 
considerando neste limite a soma de 100% (cem por cento) do Valor Bruto de 
Produção (VBP), 100% do valor da receita recebida de entidade integradora e das 
demais rendas provenientes de atividades desenvolvidas no estabelecimento e fora 
dele, recebida por qualquer componente familiar, excluídos os benefícios sociais e os 
proventos previdenciários decorrentes de atividades rurais; (Res 4.228 art 2º) 
g) o disposto na alínea "c" não se aplica quando se tratar de condomínio rural ou outras 
formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal por proprietário não 
ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais; (Res 4.107). 
h) caso a renda bruta anual proveniente de atividades desenvolvidas no 
estabelecimento seja superior a R$ 1.000,00 (um mil reais), admite-se, 
exclusivamente para efeito do cômputo da renda bruta anual utilizada para o cálculo 
do percentual de que trata a alínea “d” deste item, a exclusão de até R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) da renda anual proveniente de atividades desenvolvidas por membros da 
família fora do estabelecimento (Res 4.339 art 2º). 

Entretanto, há limites de cotas anuais para entregas à Prefeitura, ao Estado e à 
CONAB. Um cooperado não pode exceder sua cota porque perde os benefícios do PRONAF. 
Enquanto há aqueles produtores agrícolas com excesso de mercadorias para entregas, há 
também aqueles que não conseguem produzir o suficiente para entregar aquilo que pretendiam. 
Muitas vezes, um cooperado que não produz o suficiente compra de outro cooperado para 
conseguir fazer a entrega. Isto ocorre porque a cooperativa como um todo precisa cumprir os 
contratos de entregas às merendas escolares pelo PNAE.  

Quando optam por participar do PAA, por meio da CONAB, as “unidades recebedoras 
são as entidades que recebem os alimentos e os distribuem aos beneficiários consumidores” 
(BRASIL, 2015). São entidades: 

• Centro de Referência de Assistência Social – CRAS; 
•  Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro 

POP;  
•  equipamento que oferte o serviço de acolhimento a famílias e/ou indivíduos com 

vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral;  
•  entidade e organização de assistência social sem fins lucrativos que, isolada ou 

cumulativamente, prestem atendimento e assessoramento aos beneficiários da 
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Assistência Social, bem como atuem na defesa e garantia de direitos, e que 
obrigatoriamente estejam inscritas no conselho municipal de assistência social;  

•  Centro de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS; 
•  Equipamentos de segurança alimentar e nutricional: 
·  Restaurantes Populares; 
·  Cozinhas Comunitárias; 
·  Bancos de Alimentos; 
·   redes públicas e serviços públicos de saúde que ofertem serviços de saúde básicos, 

ambulatoriais e hospitalares por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, e 
estabelecimentos de saúde de direito privado sem fins lucrativos que possuam 
Certificado de Entidade Beneficente da Assistência Social – CEBAS, que produzam 
e disponibilizem refeições a beneficiários consumidores (BRASIL, 2015). 

De acordo com o Decreto nº 8.293/2014 há limites de entregas para a participação dos 
agricultores familiares no PAA, seja individualmente ou pela cooperativa. No Quadro 11 estão 
os limites em reais (R$) ao ano por categoria do programa.  

 
  
ATUALIZAÇÃO DOS LIMITES (R$) 

  Modalidade Decreto nº 7.775/2012 
(Como era) 

Decreto nº 8.293/2014 
(Novos limites) 

Ind
ivid

ual
 

Doação 
simultânea 5.500,00 6.500,00   
Doação 
simultânea (via 
organização) 

6.500,00 ou 8.000,00 8.000,00   
PAA Leite 8.000,00 8.000,00 Sendo R$ 4.000,00/semestre 
Compra direta 8.000,00 8.000,00   
Apoio à formação 
de estoques 8.000,00 8.000,00   
Compra 
institucional 8.000,00 20.000,00 Por órgão comprador, por ano. 
Aquisição de 
sementes - 16.000,00   

Or
gan

iza
ção

 

Doação 
simultânea - 2.000.000,00   
Apoio à formação 
de estoques 1.500.000,00 1.500.000,00 Sendo a primeira operação limitada a 

R$ 300.000,00 
Compra direta - 500.000,00   
Compra 
institucional - 6.000.000,00 Realizada por meio de chamada pública 
Aquisição de 
sementes - 6.000.000,00 

As operações com valor superior a R$ 
500.000,00 deverão ser realizadas por 
meio de chamada pública. 

QUADRO 11 – LIMITES EM REAIS (R$) AO ANO PARA ENTREGAS AO PAA 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA, 2015).  
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Conforme mencionado anteriormente, para participar os agricultores devem estar 
“enquadrados no PRONAF” e “devem preferencialmente estar organizados através de grupos 
formais (cooperativas e associações).” (INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, 2015). O Instituto Paranaense de Assistência Técnica e 
Extensão Rural procura fazer a “orientação aos agricultores e suas organizações de como obter 
acesso aos programas, bem como no planejamento do processo de produção, logística do 
transporte e da comercialização”. Mas há uma dificuldade de organização e comunicação entre 
os cooperados, que ainda estão se habituando e tomando consciência sobre a participação nestes 
programas. 

Em conversa com o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural foi 
relatado que depois de estruturado um programa de comercialização de alimentos para os 
agricultores familiares, a maior dificuldade está na produção. As famílias carecem de mão de 
obra e há a necessidade de uma política pública que atenda a produção de alimentos. Outro 
impasse está na locomoção dos produtores rurais que têm financiamentos, via PRONAF e 
Banco do Brasil, para veículos utilitários como caminhonetes, insuficientes para transportar a 
família dos agricultores quando se dirigem aos centros urbanos para trabalhar na 
comercialização e precisam levar os filhos. Os financiamentos também são destinados aos 
imóveis rurais, mas falta informação e acompanhamento sobre higiene, limpeza, alimentação e 
saúde. Outra lacuna está na regulação da compra e do uso de agrotóxicos, que acabam afetando 
a saúde dos agricultores. Há também uma preocupação com a necessidade de treinamentos, 
cursos e capacitação para a produção de orgânicos. 

Assim como os cooperados, o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão 
Rural considera que a COOCAT-MEL tem problemas de volume e escala de produção. Não há 
produção programada, o que se evidencia pelos relatos dos cooperados sobre a falta de alguns 
produtos para entrega por terem restringido a produção. Mencionaram que substituíram a 
produção de subsistência por produtos prontos. Os cooperados não têm diversificação 
produtiva. O Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural disse que eles 
gostam de produzir folhas, mas não gostam de produzir outras olerícolas, como tubérculos, 
porque a maturação demora. “Tem época que todo mundo tem o mesmo produto e tem época 
que falta pra todos”. Isto faz variar o preço na região, de acordo com a sazonalidade.  

Conforme a entrevista com o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão 
Rural, em julho de 2015, 

há uma dificuldade do governo de atender todas as demandas do meio rural. O 
agricultor não tem capital de giro. Tem terra, tem capital físico, área plantada e falta 
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dinheiro para investimento. Não tem como investir na moradia, benfeitorias, 
barracões, estufas, no saneamento básico, na qualidade de vida, lazer. Eles têm acesso 
ao PRONAF, mas não é suficiente. A atenção está no agronegócio. Faltam políticas 
públicas específicas para atender a agricultura familiar. Já estão fazendo algumas 
alternativas. Melhoraram a comercialização, mas falta atenção à produção. Não se 
protegem para a aplicação de agrotóxicos. Não existe controle no uso de agrotóxicos. 

Conforme Brasil (2015) e  o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (2015),  

Os principais benefícios gerados pelo PNAE e PAA aos agricultores são a criação de 
mercado para os seus produtos, a valorização da produção de alimentos locais e 
regionais, o incentivo à organização, cooperação e/ou formalização dos agricultores, 
o incentivo ao empreendedorismo local, a valorização dos aspectos sociais, culturais 
e ambientais e novas oportunidades de negócio e geração de emprego e renda. 

Na feira está em andamento um projeto com a União Europeia para construir um 
barracão de panificação e preparo dos alimentos para a entrega às escolas. O barracão também 
atenderá outros agricultores que não os cooperados e é um projeto que tem o apoio do Instituto 
Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. 

O caminhão/furgão utilizado para as entregas da cooperativa é uma doação do governo 
do Estado para o município, que fica à disposição da cooperativa. A COOCAT-MEL tem a 
responsabilidade de mantê-lo e devolvê-lo quando não for mais utilizar, porque tem referência 
no patrimônio do Estado. 

5.1.3.2.4 COOPERAÇÃO   

Desde que a cooperativa se desarticulou em relação à atividade do mel, entre 2012 e 
2013, quase a totalidade dos “cooperados do mel”, aproximadamente 30 pessoas, 
principalmente dos municípios mais distantes de Telêmaco Borba, deixaram de frequentar as 
reuniões. Concomitantemente, neste período os “cooperados da hortifruticultura” ingressaram 
em volume significativo e iniciaram uma certa mobilização, que ocorreu principalmente em 
torno de entregas aos programas de merenda escolar do governo. Desde então ficou evidente 
uma segregação da cooperativa em dois grupos ou duas redes de relações distintas: “o pessoal 
do mel” e o “pessoal das verduras”. Com foco e características de atividades econômicas 
distintas, nas reuniões ocorridas em 2015 houve a tentativa de trabalhar com uma presidência 
subdividida que atendesse os “interesses do mel” e o “interesse das verduras” separadamente, 
porque, de modo geral, quem entende de verdura não entende de mel e vice-versa. Desde 2014, 
a gestão da presidência da COOCAT-MEL é feita por agricultores da hortifruticultura com 
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baixa assiduidade dos produtores de mel. No decorrer das reuniões de 2015 foi sugerido que 
houvesse uma troca do nome da cooperativa, para adequá-la ao foco de sua principal atividade, 
a hortifruticultura, porque é apenas ela que gera renda. O beneficiamento do mel nunca ocorreu 
e continua inativo. No entanto, a decisão tomada se deu no caminho contrário, o que ocasionou 
uma reescrita e readequação da razão social da cooperativa para que ela possa funcionar nas 
duas atividades. Há uma intenção de reativar a sede da COOCAT-MEL e há produtores rurais 
da hortifruticultura interessados em aprender e iniciar a produção do mel, como mais uma 
alternativa de renda familiar.  

Na sede da COOCAT-MEL há alguns dizeres que foram escritos na fundação da 
cooperativa, que talvez não façam sentido para os agricultores de hortifruticultura (Figura 25). 
Entre os entrevistados, aqueles que leram os dizeres não lembram ao certo do que leram. Os 
mais antigos disseram que tiveram que decorar o quadro quando a cooperativa foi fundada. 

No quadro está escrito:  
 O que é COOPERATIVA? É uma sociedade de pessoas e não de capital.   Por que devo participar regularmente da cooperativa? Porque cabe aos cooperados, 

na condição de proprietários da cooperativa, assumir as decisões coletivas, bem 
como acompanhar sua execução e seus resultados.  As pessoas têm receios a mudanças de paradigmas: (1) Acreditar que novas 
mudanças possam trazer bons resultados; (2) fazer com que essas mudanças atinjam 
as metas estabelecidas; (3) confiar e acreditar que as novas decisões podem trazer o 
sucesso esperado por todos.  Mudanças não querem dizer necessariamente que devemos mudar nosso dia-a-dia, 
mas sim compreender e acreditar que as mudanças que ocorrem na organização 
(cooperativa) podem ajudar muito no sucesso da mesma.  A partir do momento que sou cooperado qual é o meu dever? Conforme estatuto tem 
a obrigação de: participar de todas as reuniões de assembleia Extraordinária; 
chamadas de capital; entrega de toda a produção de mel; e participação nos lucros x 
despesas da cooperativa.   Para a Cooperativa ter sucesso as pessoas têm que estar dispostas em ajudar e ter 
atitudes.  O que é cooperativismo? É a forma de organização das atividades socioeconômicas 
da humanidade, onde as pessoas se unem para constituírem uma nova forma de 
trabalho.  Mas o que é Administração? É o processo de planejar, dirigir e controlar o uso de 
recursos organizacionais para alcançar determinados objetivos de maneira eficiente 
e eficaz.  Chamamos a administração de AUTOGESTÃO. Autogestão é Responsabilidade do 
cooperante, será necessariamente e sempre, o “dono” da organização, com todos os 
deveres, diretos e responsabilidades desse tipo de prática societária.  Participar significa: (1) interagir com a empresa/cooperativa; (2) trabalhar em 
equipe; (3) participar de decisões e reuniões.  Venha ajudar a crescer sua empresa, participe das reuniões, não deixe que os outros 
tomem as decisões por você, venha fazer a sua história.  Por que tenho que entregar toda a minha produção de mel? (1) para eliminar os 
atravessadores; (2) para ter mais lucro; (3) assim a cooperativa terá um bom capital 
para o rateio no final do exercício. [sic](COOCAT-MEL, 2015).  
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FIGURA 25 – QUADRO COM DIZERES EXTRAÍDOS DO ESTATUTO E SELECIONADOS PELA 

PRIMEIRA GESTÃO DA PRESIDÊNCIA DA COOPERATIVA. 
Fonte: Autoria própria (2015).  

O estudo de Silva (2010) mapeou a rede de relações entre os cooperados e revelou que 
o número de relações produtivas é inferior ao número de relações fora do trabalho (Figura 26). 
Isto leva ao entendimento que antes de existir a COOCAT-MEL havia interações entre os 
agentes que a conceberam, caracterizando a existência de uma certa mobilização da 
comunidade local da atividade apícola. O mesmo ocorre com os produtores de hortifruticultura 
que se associaram entre 2013 e 2015. A EMATER relatou, como característica das relações da 
rede, que: “Quase todos os cooperados são vizinhos ou parentes”. Os cooperados têm costume 
de ficar em casa ou ir à casa dos vizinhos próximos para conversar. 
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FIGURA 26 – REDE DE RELAÇÕES DA COOCAT-MEL – (A) RELAÇÕES PRODUTIVAS E (B) 

RELAÇÕES FORA DO AMBIENTE DE TRABALHO – 2010 
Fonte: Silva (2010).  

 
A rede de relações formada pela cooperativa em 2010 mostra que o volume de relações 

entre os produtores e entes externos do setor público, privado e sociedade civil organizada 
aumenta significativamente por meio da COOCAT-MEL (Figura 27). Desta forma, havia um 
aparato institucional estimulado pela formação da cooperação que pode fortalecer o processo 
de construção conjunta de alternativas de sustentabilidade da cooperativa que, quando 
potencializada, pode propiciar o desenvolvimento local. O estudo de Silva (2010) traz 
informações sobre a composição de atores da COOCAT-MEL. A cooperativa possuía, em 2010, 
40 sócios que em conjunto com as parcerias descritas a seguir determinavam a pluralidade da 
rede social. Com base em Silva (2010), as seguintes instituições compunham a rede social da 
cooperativa: 

 Associação dos Apicultores de Telêmaco Borba (ATHA) 
 Associação dos Apicultores de Figueira (AFIMEL) 
 Associação dos Apicultores de Imbaú 
 Banco do Brasil S/A 
 Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
 Emater Paraná 
 Klabin S/A 
 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
 Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba (PMTB) 

A – RELAÇÕES PRODUTIVAS B – RELAÇÕES FORA DO AMBIENTE DE TRABALHO 
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 Prefeituras Municipais de Curiúva, Figueira, Imbaú, Ventania, Tibagi, 
Ortigueira e Reserva. 

 Sindicato Rural de Telêmaco Borba (SIRTEB) 
 Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 
 Universidade Estadual de Maringá (UEM) 
 Europeaid Oficina de Cooperación (URBAL) 

 
Entre 2010 e 2015 houve uma redução nas principais relações de 14 para 7 instituições. 

Conforme os relatos dos cooperados, a rede social da cooperativa é composta principalmente 
por: 

 Banco do Brasil S/A 
 Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
 Emater Paraná 
 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
 Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba (PMTB) 
 Prefeituras Municipais de Curiúva, Figueira, Imbaú, Ventania, Tibagi, 

Ortigueira e Reserva. 
 Europeaid Oficina de Cooperación (URBAL) 

 
Em 2010 a COOCAT-MEL aparecia como relevante à condição de vida de seus 

cooperados dada a comparação entre as redes sociais, expressas na Figura 27. Nota-se que o 
número de relações estabelecidas pelos entes da cooperativa era maior do que aquelas 
estabelecidas sem a presença da COOCAT-MEL. No ano de 2015 esta notação permanece, 
conforme será apresentado no nível 6 de procedimentos. 
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FIGURA 27 – REDE DE RELAÇÕES DA COOCAT-MEL – 2010 
Fonte: Silva (2010). 

5.1.4 NÍVEL 4 DE PROCEDIMENTOS: CONSTRUÇÃO CONJUNTA DO 
QUESTIONÁRIO 

Depois de prosseguir nos estudos sobre a rede social e o local, de refletir e se preparar 
durante 6 meses, a pesquisadora retornou à COOCAT-MEL para uma aproximação aos 
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cooperados e, em conversas cotidianas e informais, contava sobre sua vida, anseios e 
perguntava sobre a vida dos cooperados e aquilo que pensavam sobre a cooperativa. Com o 
objetivo de uma construção conjunta para a elaboração do questionário, também foi indagado 
a eles o que deveria ser perguntado aos demais cooperados. As questões foram elaboradas com 
base nos assuntos que emergiram das conversas, com o cuidado de que nada além daquilo que 
é sabido pelos entes da rede compusesse as pautas a respeito do autoconhecimento deles. Um 
filtro para tratar da “realidade” conhecida por eles, com base na atividade que desempenham. 
Foi um esforço de mesclar as técnicas e os conhecimentos existentes na própria rede, como uma 
troca de experiências de vida. 

Algumas vezes, no início das abordagens os cooperados quiseram entrevistar a 
pesquisadora antes de serem entrevistados. Queriam saber sobre religião, motivo da 
aproximação, sonhos e expectativas sobre a vida, entre outras informações. No decorrer das 
entrevistas e com a proximidade da relação também perguntaram sobre o trabalho, renda, sobre 
a família e sobre as viagens de deslocamento até o local. Foram realizadas aproximadamente 
25 viagens até Telêmaco Borba e Imbaú, com duração entre 2 e 4 dias. A pesquisadora se 
hospedou na casa da família do presidente e do vice-presidente da cooperativa. Foram visitadas 
aproximadamente 10 residências, mas o principal meio de contato foram as feiras e as reuniões 
da cooperativa.  

As primeiras conversas com os cooperados (Nível 3), que abordaram aspectos e formas 
de vida, família e trabalho, foram sequencialmente conduzidas por meio de formulário e do 
roteiro e, depois de agrupadas com as informações do levantamento de dados secundários 
(Nível 4), resultaram no questionário expresso no Apêndice A. Algumas respostas obtidas da 
aplicação do questionário foram relatadas próximas ao tema abordado no Nível 4. O restante 
dos resultados está nas linhas que se seguem, no nível 5 e no nível 6. 

A proposta desta tese leva ao entendimento de que as fases da pesquisa-ação também 
devem ser elaboradas com a rede local. Disto, seguem as argumentações daquilo que foi 
realizado nas etapas propostas pela pesquisa-ação. 

 
a. Quem são os atores ou as unidades de intervenção. 
Por mais que seja feito um levantamento dos atores ou das unidades de intervenção, 

para o mapeamento da Análise de Redes Sociais (ARS), instrumento de captação e 
sistematização da interação de técnicas e conhecimentos, o momento da rede social determinará 
a abrangência da pesquisa, no tempo e no espaço. 
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Conforme relatado, a COOCAT-MEL passou por significativas mudanças e variações 
entre 2010 e 2015. Houve alteração de atores e de unidades de intervenção, aqui entendidas 
como entes participativos de uma construção conjunta. A rede social da cooperativa é maior 
que a rede social dos cooperados. Para construir algo em conjunto considera-se a rede social da 
cooperativa e não apenas os cooperados. 

Os atores ou as unidades de intervenção foram definidos em conjunto com a rede 
social, de acordo com o momento em que a COOCAT-MEL está. Apesar dos cooperados terem 
citado algumas instituições nas conversas iniciais do nível 3 de procedimentos, a confirmação 
dos atores ficou estabelecida depois da aplicação do questionário. Assim, os cooperados foram 
perguntados sobre as instituições que melhoram a produtividade do trabalho. Depois disto foi 
possível definir quem são os atores que de fato podem participar de uma construção conjunta 
em um próximo período de tempo.  

Os cooperados têm dificuldades de compreender a amplitude de sua rede de relações 
e inclusive fazem confusões entre os programas de governo de que participam. Fazer um 
levantamento de organizações e propor ações sem perguntar a eles seria mais um impacto na 
curva de aprendizagem da rede, tanto quanto são as políticas públicas do PAA e do PNAE. A 
rede sente os programas como impactos externos e eles passam semanas questionando o porquê 
de cada nova regulação ou exigência. Como se a construção conjunta do mapeamento da rede 
fizesse parte de um processo de assimilação e de percepção de mundo na curva de aprendizagem 
da COOCAT-MEL.  

Os 16 cooperados que responderam sobre os programas de governo de maior 
relevância citaram: PAA, PNAE, Feiras dos Produtores Rurais, Pronaf, Fetraf-Sul, Mais 
Alimentos e programas de estudos. Entre os órgãos, organizações, associações, instituições e 
empresas com as quais os cooperados se relacionam está: a Feira do Produtor, os governos em 
suas esferas municipal, estadual e federal, a COOCAT-MEL, os mercados, as escolas estaduais 
e municipais, restaurantes, a Klabin, o Movimento Sem Terra (MST), ACITEL, empresas que 
vendem agrotóxicos, mudas, SENAI, SENAR, bancos comerciais, CONAB e igrejas. 

Como apontaram fontes de financiamentos governamentais, os cooperados também 
foram perguntados sobre a relação com o sistema financeiro. Dos 16 cooperados que 
responderam à questão, 5 disseram que não trabalham com bancos. Os demais utilizam o 
sistema financeiro para conta corrente, poupança, investimentos, aposentadorias e 
financiamentos. As principais instituições são: Banco do Brasil, Sicredi, Itaú, Caixa Econômica 
Federal e Bradesco. Um cooperado utiliza o sistema de cartões para a comercialização do mel 
em ponto fixo de vendas na beira da estrada, a BR 376. 
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Depois de conhecerem os resultados desta pesquisa terão consciência da maior parte 
dos entes que foram citados por todos os cooperados e que, neste momento, compõem a rede 
de relações da COOCAT-MEL. Os resultados da pesquisa serão expostos em reunião, conforme 
acordo com o presidente da cooperativa. Será exposta uma série de redes sociais que permita 
que os cooperados vejam a COOCAT-MEL em fotografias, para autoconhecimento e 
assimilação da interação de técnicas e conhecimentos pertinentes à rede. 

 
b. Como se relacionam os atores e as instituições: convergência, atributos, conflito 

aberto. 
O desconhecimento de termos técnicos, de procedimentos, de processos, de gestão, de 

aspectos legais e fiscais do funcionamento da cooperativa, concomitante ao nível de 
escolaridade, caracteriza um ambiente de conflitos e de desconfiança expressos nas linhas a 
seguir. Problemas de relacionamento, comunicação e de transparência das informações são 
motivo de desconfiança. Mas estes problemas parecem ter origem na dicotomia cultural dos 
cooperados, na educação básica e na capacidade de fazer associações, assimilações e de 
compreensão e de consciência da vida em sociedade. Enquanto alguns cooperados já viajaram 
pelo Brasil e moraram em grandes centros, outros nunca saíram da região. O conhecimento da 
abrangência territorial bem como o nível educacional não parecem estar relacionados ao nível 
de consciência social e ao senso de cooperação. Estas dificuldades e dicotomias foram 
percebidas nas conversas e no momento de aplicação dos questionários. Enquanto alguns 
responderam com facilidade ao questionário, outros precisaram de reformulações das questões 
para que pudessem compreendê-las. Há conflitos nos entendimentos dos assuntos propostos 
pela própria rede.  

Depois do contato com os três últimos presidentes da COOCAT-MEL, é possível 
afirmar que os três sentiram a sobrecarga de assumir a presidência. A sobrecarga vem da 
insegurança, do desconhecimento da gestão de cooperativas e das formalizações dos programas 
do governo. Além disso, eles afirmam que os cooperados consideram ideias legais, mas não se 
mobilizam ou não fazem nada para ajudar espontaneamente, ficam esperando o presidente 
“mandar”. O atual presidente da cooperativa por vezes menciona “cada um fala uma coisa, não 
dá para saber em quem confiar”, quando se refere aos projetos ou às normatizações sob as quais 
a cooperativa está sujeita pelo fato de ser registrada formalmente e atender programas do 
governo. Do lado dos cooperados há menção de que “O presidente não confia nas pessoas”; 
“Nós não estamos preparados para pegar um carguinho. Gostaria de ser fiscal, mas não sei bem 
o que tem de responsabilidade”. Os conflitos parecem ter origem na troca de técnicas, 
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conhecimentos, informações, anseios e experiências, que desencadeiam problemas de 
comunicação sobre um “achismo” do que o outro pensa. No decorrer da pesquisa, houve o 
cuidado para desmistificar as intenções, mostrando que a vontade de todos é a sustentabilidade 
da cooperativa e que o desafio está em como conciliar a forma de construir suas alternativas.  

 Em relação ao exercício de administração da cooperativa, aqueles que têm certo 
conhecimento sobre gestão ainda não se consideram confiantes para assumir cargos. Também 
houve relatos do tipo “gostaria de ajudar e ser representante, mas precisa melhorar a conversa”. 
Em uma reunião, o presidente perguntou aos cooperados quem seria o próximo presidente. A 
gestão encerra em outubro de 2016 e os cooperados disseram que não gostariam de assumir o 
posto, não demonstraram interesse ou ficaram em silêncio. Depois de perguntados sobre a 
possibilidade de assumir cargos na cooperativa, apenas o presidente atual e a presidente da 
gestão anterior seriam novamente os presidentes da cooperativa, 3 cooperados afirmaram que 
seriam vice-presidentes, 2 seriam tesoureiros, 2 seriam fiscais e 5 associados disseram que 
seriam conselheiros em uma próxima gestão.  

Alguns cooperados não conhecem o presidente da cooperativa, principalmente os 
associados mais antigos e relacionados à produção do mel. Ligam para o Instituto Paranaense 
de Assistência Técnica e Extensão Rural para saber das reuniões e das questões da cooperativa. 
Mas há produtores da hortifruticultura que também priorizam uma ligação ao Instituto 
Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural para saber da cooperativa, ao invés de 
procurarem o presidente. De 52 respostas obtidas, 56% dos cooperados ligariam para o 
presidente. Os demais ligariam para o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão 
Rural, para outros cooperados ou para a assistente, de acordo com a rede de relações de cada 
um. Os associados do mel também procuram-se entre si. 

Outro conflito é a estagnação do beneficiamento do mel, que também está atrelada aos 
receios sobre os conhecimentos formais da rede. Um cooperado que está desde a fundação da 
COOCAT-MEL contou que “O que houve foi um despreparo. Quando houve a ingestão do 
pessoal da agricultura (hortifruticultura) o primeiro medo foi perder tudo o que tinham 
conquistado como: a estrutura usada e as dependências do setor do envase. As unidades dos 
municípios (associações) estão com equipamentos de processamento de mel in natura. As 
associações também estão paradas porque dependem da cooperativa”. Na percepção de alguns 
cooperados outro impasse é o fato de “O governo querer manter o agricultor familiar na baixa 
renda. Coloca limite ao desenvolvimento. Se você vai comprar um carro precisa tirar a DAP. 
Para ter DAP precisa se enquadrar na agricultura familiar, mas com outras fontes de renda isto 
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não é possível. Então, isto não tinha impacto, estímulo, na produção do mel porque o governo 
tira os benefícios de quem sai da classe da agricultura familiar”. 

Os cooperados fazem relatos de ocorrências na rede como desabafos. Por exemplo: 
“Trazem mercadoria escondido do CEASA”; “O presidente tem que fiscalizar”. Na fase inicial 
de aproximação, nível 3 de procedimentos, os cooperados expuseram uma série de queixas 
sobre o comportamento dos demais associados em relação à cooperação. Quando perguntados 
sobre “o que é cooperação” eles responderam: “Um ajudar o outro em prol de um bem comum”; 
“Além de entregar podia ter adubo, veneno e compras coletivas”; “Grupo de amigos fazendo 
um trabalho”; “Nós se tornamos uma família”; “Organização da produção”; “Contribuir com a 
cooperativa naquilo que precisa”; “Contribuir com trabalho”; “Entendimento entre todos”; 
“Uns tem que entender aos outros”; “União“; “Tem que fazer mais do que entregar”; “Ajudar”; 
“Se ajudar”; “Não pensar só em ganhar mas investir mais na cooperativa”; “Unido. Não pode 
ir cada um para um lado”; “Ser  família”; “Organização”; “Conjunto e desenvolver propostas”; 
“Dividir tarefas”; “O que puder fazer a gente faz. Se precisar de pedreiro eu trabalho, sem ter 
custo para a cooperativa. Já troquei umas portas na sede da COOCAT-MEL”; “Colaboração 
um com o outro”; “Ser Mais envolvido”; “Correr atrás do que precisa”; “Presença na reunião. 
Ideias”; e “Grupo de gente cooperando (somos 28)”. O último relato mostra a confusão feita 
pelos cooperados em relação ao número de associados. A cooperativa tem aproximadamente 
95 registros. O número “28” é relativo à feira de Telêmaco Borba, mas nem todos os feirantes 
são cooperados. Em torno de 23 cooperados participam da feira. 

Também desabafam problemas pessoais como: “Minha esposa morava na favela em 
Curitiba e tinha muito problema lá. Perseguiram a família”; “Meu pai sofreu demais. Minha 
mãe escondeu droga e dinheiro. Pegaram ele agrediram bateram”; “Eu e o meu marido temos 
problemas de saúde e aí é duro manter as coisas no braço. Vira a terra no enxadão. Se a 
prefeitura cedesse um maquinário. Se não tem que sair correndo atrás e até esperar a boa 
vontade deles. A prefeitura é a hora que eles querem e não a hora que nós precisamos. Estamos 
esperando para gradearem a terra. Nossas estradas também. Em pouco prazo o carro tá todo 
estragado. Passam máquina e não põem uma pedra. Dá uma chuva vira uma buraqueira. Tá um 
problema a cooperativa porque tão exigindo muito da gente. Os preços tão muito baixos. 74 
centavos na cabeça de repolho é muito pouco. Tem que molhar a terra, zelar, cuidar, carpir. 
Agora tem esse selinho pra colocar nos pacotes. Se for abater tudo fica praticamente sem nada. 
Vira em nada. Fazer tudo isso e entregar a 74 centavos para a cooperativa. Nosso município 
está muito abandonado. Não tem administração de nada. Cavalo solto no meio da cidade. Esses 
dias tinha uma vaca no meio da rodoviária. Limpeza. O lixeiro passa uma vez na semana e 
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podia ir pelo menos duas vezes. O médico nem olha na tua cara. Muitas vezes nem passa pelo 
médico. Passa pelo enfermeiro e vai embora. Dá uma olhadinha, manda tomar uma injeção e 
manda embora. Como que mantém uma família com 780 reais. Ela diz que dá pra sobreviver, 
mas ela ganha. Água, luz, gasolina subindo. Não tá dando mais. O pobre para sobreviver. Uma 
família com um monte de crianças (falando da família dos outros)”. 

O próximo relato mostra que há discordância de percepções entre casais da agricultura 
sobre o quanto se preserva da natureza. Também fica evidente a presença da religião na cultura 
dos cooperados. Este casal arrendou parte de suas terras e tem áreas de reserva legal maiores 
que o necessário. O marido por vezes fica brabo e quer desmatar. Enquanto a esposa é contra o 
plantio do eucalipto, o marido planta e parte da produção é financiada pela Klabin. Embora o 
marido plante e trabalhe de acordo com as questões legais, a esposa não é a favor de plantar 
eucalipto porque “não sei se você sabe, mas o que nós sempre soubemos é que os eucaliptos 
fazem secar as águas”. Teve um dia que pessoas da Klabin estiveram na região dizendo que não 
pode plantar eucalipto em nascentes de água. Pediram para avisar a empresa se soubessem de 
pessoas que faziam isto, porque pode resultar em multa. Segundo a empresa, na história contada 
pela esposa, quando ocorre este tipo de fato, há a necessidade de derrubar as árvores. Ela pensa 
que a defesa sobre o plantio do eucalipto é uma “desculpa esfarrapada” porque sempre existiu 
Bíblia e ela pode ser feita de diversas árvores, inclusive de nativas. “Sem água ninguém vive”. 
“Por que desmataram?”. “É a mesma coisa que comprar no CEASA e entregar na feira”. “As 
pessoas precisam pensar no que é bom para todo mundo e não só para elas”. “Precisam pensar 
no que é bom para todos e bom para a natureza”. Ela disse que o marido plantou eucalipto e 
agora se arrependeu. Ela é professora de catequese e sobre isto contou que falou para os seus 
alunos que “É triste quando as pessoas não valorizam o trabalho. A gente sai da casa da gente, 
mas eles não valorizam o que de bom a gente está oferecendo para eles. Sábado fui ao encontro, 
um retiro, da catequese com 2 irmãs e 2 seminaristas. Lá eles falaram assim: ‘que é muito 
gratificante para a gente, quando o trabalho da gente tem continuidade’. Depois falei na 
catequese para os alunos. O que passam para nós, nós passamos para os outros. Porque imagina 
se eu me sinto triste porque eles, os ‘catequisandos’, não valorizam o meu trabalho, imagine 
Deus, porque Deus não espera isto da gente”. “Se já acabou com tudo por aqui, por que não 
preserva nos outros lugares?”. “A horta é dinheiro rápido. O eucalipto leva tempo, acabou indo 
só para pagar dívida”. O casal plantou eucalipto em um lugar em que era difícil o cultivo 
agrícola porque não passava o “tratorzinho”, a terra era “torta, aí corria risco de acidente”. 
“Quando nós plantamos, o preço estava bom, agora baixou muito. E mesmo assim, não pode 
tirar porque precisa esperar crescer para entregar para eles (Klabin)”. “Se as pessoas acham que 
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valorizam para eles, podem plantar. Mas na minha opinião, acho que não deve ser plantado”. 
“Cada um fala uma coisa”. “Eu acho que as notícias do mundo as vezes não são verdade. Mas, 
estava assistindo televisão e passou uma reportagem do lixão do lado do Palácio da Presidenta. 
Mostraram um monte de coisas que não estavam vencidas e jogadas no lixo”. “Nessa do lixão 
eu acreditei porque eu vi. Mostraram carne, arroz e eles (que estavam caçando) comeram tudo 
aquilo. Mas tem umas notícias que mostram aquelas coisas dos escândalos, mas eu acho que na 
maioria das vezes falam coisas para intimidar a gente, que é tudo mentira”. “Como a situação 
do Beto Richa, será que o que está acontecendo é verdade?”. “Dizem que ele usou dinheiro que 
veio para a campanha. Mas minha irmã morava lá em Curitiba e disse que ele era uma pessoa 
boa”. “Que nem aqui em Imbaú, falam um monte de coisa, mas não dá para saber quem está 
falando a verdade”. “Que nem o Collor, será que é verdade tudo o que estão falando dele? Daqui 
a pouco ele está pagando pelo erro de algum outro”. “No que é do governo eu nem sempre 
acredito, mas o que é da igreja eu acredito e eles dizem que tem comida no mundo mas é mal 
repartido. Então, por que ao invés de jogar no lixo não repartem?”. “Se fosse cristão mesmo 
não fariam isto”. “Falta alguma coisa”. “Uma pessoa que é cristão de verdade, não pode fazer 
alguma coisa para prejudicar os outros”, referindo-se às pessoas que “são boas” mas roubam. 
“Nós viemos para cá, nós plantávamos tudo e tudo dava. Tá certo que para o pessoal que mora 
no nordeste é diferente. Mas talvez é porque nós não cuidamos das coisas direito. Nós 
plantávamos de tudo na roça. Arrancava um pé plantava outro. Tinha mandioca a vida inteira. 
Agora tem época que planta mandioca e época que não planta. Nós nem plantamos mais as 
coisas para nós comermos. Talvez estas doenças sejam todas dessas coisas que a gente compra. 
O povo entope de veneno para o feijão secar. Quando nós plantávamos de tudo para nós 
comermos, nós tínhamos mais saúde e tudo dava”. “Um dos maiores sonhos para muita gente 
seria se nós conseguíssemos plantar e ter tudo orgânico. O meu marido disse que não dá, mas 
eu vi esses dias na televisão. Isto eu gosto de ver”. Ela contou que na região de São Paulo havia 
uma família que plantou tanto orgânico em suas terras que puderam comprar outras terras e ter 
uma fazenda. “E eles não venciam mais o tanto de pedidos”.   

Na percepção da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, a COOCAT-MEL tem 
dificuldades na cultura cooperativa; de modo geral não têm visão para expandir; precisam ter 
lucro para começar a ter um patrimônio próprio; e confundem o que é cooperação quando 
pagam para os próprios cooperados prestarem serviços à cooperativa, como o carregamento das 
entregas e o motorista do caminhão. O Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão 
Rural diz que “Os cooperados são extremamente individualistas. Tão individualistas que 
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brigam entre eles. Não pensam no coletivo nunca. Apenas alguns têm esta consciência”. A 
transparência das informações foi um dos anseios relatados pelos cooperados.  

De acordo com a presidência, “não há sinceridade”. “Falta cooperação. É difícil de 
saber se a pessoa quer ou não quer participar da cooperativa”. “A gente tá junto, aparentemente. 
Coisa que vem do CEASA, querem levar para o CEASA, mas nem tem produto para levar ao 
CEASA”. “Os conselheiros não vão às reuniões externas, que precisava ir, pra saber do que se 
trata”. A cooperativa precisa participar de reuniões externas sobre a agricultura familiar, mas 
não se sabe ao certo quando acontecem, onde acontecem ou quem deve ir. “Por exemplo, 
quando teve a reunião que a CONAB veio, ainda bem que eu fui na reunião. A representante 
da Secretaria da Educação do município de Telêmaco Borba fez questão que eu fosse. Ela queria 
que ao menos 5 cooperados das entregas fossem, porém foram convidados e apenas eu 
compareci”. “Tinha muita coisa na reunião da CONAB. Muita coisa foi importante”. 

Apesar de a cooperativa ter uma legislação própria, ela foi fundada para receber 
benefícios do governo. Isto gera uma conturbação momentânea de entendimento dos 
cooperados sobre a quem servir por primeiro: à cooperativa ou às entregas para o governo. 
Então, muitos fazem parte de um sistema cooperativo pensando que devem apenas cumprir com 
os compromissos junto ao governo. Há um esforço da maioria dos cooperados para lembrar e 
reforçar a prática cooperativa, mas esta conscientização ainda é incipiente e não se revelou 
consistentemente, de acordo com a percepção dos cooperados e demais agentes relacionados. 

Entre 18 respostas obtidas sobre a percepção de cada cooperado em relação à 
cooperação, 3 afirmaram que cooperam muito; 10 disseram que cooperam; 3 disseram que 
cooperam pouco; 2 responderam que fazem entregas e nenhum afirmou que não coopera.  

Como os cooperados relataram espontaneamente justificativas sobre seu próprio 
comportamento e insatisfações sobre o comportamento dos demais cooperados, foram 
perguntados sobre a crença na mudança de comportamento. Das 18 respostas obtidas, 100% 
dos cooperados acreditam na mudança do próprio comportamento para que a cooperativa 
prospere. Um terço dos cooperados questionados, 6 associados ou 33,33%, não acredita que os 
demais possam mudar o comportamento para que a cooperativa prospere. Conforme trecho 
transcrito de uma das entrevistas, “A cooperativa registra prejuízo pela falta de cooperação”. 
Contudo, 100% consideram que a cooperativa pode prosperar.   

Ainda sobre a compreensão do comportamento em relação à cooperativa, de 16 
respostas obtidas apenas 2 cooperados responderam que fazer entregas não é um esforço 
suficiente para que a cooperativa prospere. Durante a pesquisa-ação, os integrantes da 
COOCAT-MEL com os quais se teve contato relataram que havia cooperados que apenas 
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faziam entregas e não auxiliavam em outros procedimentos, processos ou participavam das 
reuniões. Tanto o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural quanto a 
Prefeitura também consideram que o comportamento de cooperação ainda precisa ser 
amadurecido entre os associados. 

A distância da comunicação entre os cooperados é determinada pelo espaço da feira, 
pelo ambiente familiar e pela proximidade das terras. Quem participa da feira tem relações 
familiares e terras próximas ao presidente, tem mais facilidade de acesso às informações. 

A feira de Telêmaco Borba é o principal local de comunicação. De 33 respostas 
obtidas, 30% dos cooperados têm internet e apenas 10 cooperados têm registro de e-mail. As 
correspondências são retiradas principalmente na agência dos Correios de Imbaú, ou do 
município de residência. São aproximadamente 25 cooperados que participam e 35 que fazem 
as entregas das mercadorias para a merenda naquele lugar. Eles preferem ser avisados sobre as 
reuniões no ambiente da feira ou por telefone. Contudo, a cooperativa não tem um telefone e 
os desembolsos com as ligações são do presidente, pelo uso do telefone particular. 

Os cooperados mais antigos e relacionados à atividade apícola relataram que no início 
da COOCAT-MEL, 2010 e 2011, as reuniões eram realizadas periodicamente, a cada 2 meses, 
em municípios distintos e tinham assiduidade de quase a totalidade dos cooperados. No decorrer 
dos anos, a assiduidade foi reduzindo até que em 2014 foram poucas reuniões realizadas, entre 
3 ou 4 reuniões extraordinárias e em 2015 ocorreram 3 reuniões. Há dificuldade no acesso às 
atas depois de 2014 por causa da descentralização da gestão administrativa. Contudo, há 
reuniões corriqueiras com atas para discussões sobre encaminhamentos das entregas, novas 
ideias como entregas ao CEASA, compras conjuntas de embalagens, entre outras, que não se 
concretizam em ações.  

A percepção dos cooperados sobre as reuniões é a de que “Muita coisa você não 
entende nada. Todo mundo fala junto. Vira uma ‘conversalhada’ e você não entende nada da 
reunião”; “Eles querem do jeito que eles querem. O pessoal do Imbaú. O que eles decidem é o 
que eles decidem”; “o presidente não distribui tarefas e a informação”.  Também mencionaram 
a dificuldade de entender as informações que são transmitidas, seja por causa do nível técnico, 
do conhecimento ou pelo volume de comentários. Relataram que combinam algo em reunião e 
depois os cooperados repensam e não querem mais fazer. Ficou aparente que os cooperados 
esquecem daquilo que foi conversado em reuniões anteriores e aquilo que foi discutido se torna 
o assunto da semana. Além disso, os cooperados esquecem das reuniões anteriores. Porém, 
conforme relatos, as reuniões estão menos conturbadas, porque antes havia brigas e agora elas 
estão mais pacíficas.  
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Os relatos do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural bem como 
a transcrição de trechos de conversas tornam perceptível a diferença da organização do 
raciocínio e da comunicação entre os entrevistados na pesquisa. As “traduções escritas” foram 
feitas no momento das conversas. Enquanto em alguns relatos há uma facilidade de captar e 
compreender a informação que o cooperado está tentando transmitir, com outros cooperados há 
dificuldades no entendimento. A dificuldade de comunicação também existe entre os 
cooperados, entre a cooperativa e os órgãos públicos. A divergência de conhecimento, 
escolaridade e educação básica da rede social da cooperativa possibilita o compartilhamento de 
técnicas e conhecimentos, mas sobrecarrega os lados da relação. De um lado aqueles que estão 
procurando assimilar, com dificuldades de educação básica, de associação de raciocínios, e, do 
outro, aqueles que se esforçam para se fazer entender. Esta divergência é perceptível quando os 
cooperados não conseguem entender por vezes o trabalho do Instituto Paranaense de 
Assistência Técnica e Extensão Rural e a diferença entre os projetos públicos. De ambos os 
lados a relação apresenta sobrecarga, resultando na vontade das partes de que a COOCAT-MEL 
“caminhe com suas próprias pernas”. A dificuldade de comunicação é um dos impasses no 
processo de implementação de políticas públicas e de construção conjunta de técnicas e 
conhecimentos. Entre os cooperados há sensações de medo, de descrença, de desconfiança, de 
sofrimento, de mágoa, entre outras. 

Quando perguntados sobre o nível de amadurecimento da COOCAT-MEL, das 19 
respostas obtidas, 9 cooperados consideram a rede como uma criança, 4 como um bebê, 4 como 
um adolescente e um cooperado percebe a cooperativa como adulta. 

Porém, há a percepção de comportamentos e de instituições relevantes à rede. Depois 
da aplicação do questionário, nota-se que a percepção dos cooperados é a de que a cooperativa 
está melhorando em termos de relações. Alguns reconhecem os esforços e valorizam o trabalho 
da Prefeitura, do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural e da CONAB. 
Foi relatado por um cooperado que um profissional da prefeitura “foi um cara muito importante 
para a cooperativa. Ele ajudou muito. Nota 10”. Há um nível de consciência diferente do início 
da pesquisa. Quando as visitas iniciaram a rede estava desestruturada e muitos cooperados não 
queriam mais ter relações com a Prefeitura ou com o Instituto Paranaense de Assistência 
Técnica e Extensão Rural. Aprenderam sobre os papéis desempenhados e hoje estão entendendo 
os limites das relações para que a cooperativa tenha autonomia de gestão. A percepção sobre 
os momentos da rede será exposta na tabulação dos dados e pela ARS, no nível 6 de 
procedimentos. 
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A sensação é de que uma pesquisa com estas características serve como forma de 
desabafo de conflitos pessoais dos entes que integram a rede. Disto ressalta a ideia do 
desenvolvimento da inteligência emocional para compreender que há uma naturalidade na 
evolução da rede de acordo com a própria curva de aprendizagem. Ocorreram mudanças 
significativas e recentes na rede que, se lidas com base nos ciclos de comportamentos, 
apontariam para um próximo momento caracterizado pela construção de um novo equilíbrio. 
Por se tratar de uma transição, ao mesmo tempo que para alguns há o desequilíbrio, para outros 
há o equilíbrio. Depende da forma como cada um lê e interpreta a transição. 
 

c. Quem toma as decisões. 
Conforme relato dos entrevistados, por causa do histórico conturbado de relações da 

cooperativa e por ela ter passado por problemas fiscais e legais, que estão em fase de adequação 
e regularização, o presidente tem receio de realizar ações sem consultar o contador, a Prefeitura, 
o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, a CONAB, e está em busca de 
um advogado, mesmo que a COOCAT-MEL não tenha recursos para desembolsar. Depois de 
conversar com diversas pessoas esclarece dúvidas e devolve os entendimentos para os 
cooperados. Mas, ainda assim, por desconfiança em relação às relações com órgãos públicos, 
gerada pelo desconhecimento mencionado no parágrafo anterior, fica receoso de tomar decisões 
por todos e diz “eu preciso falar com um advogado”. O presidente e o vice-presidente receberam 
visitas de fiscalização da CONAB e as presidências anteriores relataram uma série de avisos 
sobre aspectos legais que podem colocar em risco o nome daquele que assina por todos. Pelo 
desconhecimento técnico há “sustos” que geram medo, receio e acentuam a prudência nas 
decisões. Um cooperado relatou que “A confiança da cooperativa ficou abalada por assuntos 
por fatos isolados”. 

Hoje, o processo de tomada de decisão da COOCAT-MEL envolve a rede de relações 
institucionais composta pelo governo e pelo contador. Quem toma as decisões da cooperativa 
são os cooperados, porque o presidente aprendeu que todos devem assinar a ata das decisões 
que foram tomadas.  

Mas frequentemente os cooperados esquecem aquilo que foi decidido e aquilo que 
assinaram e descrevem isto como falta de transparência. Ainda há a cultura de que o presidente 
é quem decide tudo, porque pouco exploram da construção conjunta. Um cooperado mencionou 
que os cooperados entram “com uma caixa em cada braço e não sabem o que fazer” e diz que 
deveriam “soltar a caixa e vamos pensar”. A percepção da prefeitura é a de que os cooperados 
precisam entender que “arregaça as mangas e começa a fazer, cooperativa é assim”. 
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Como resultado da pesquisa-ação e do comportamento de cooperação forma-se a base 
da construção conjunta de alternativas. Isto é uma política de tomada de decisões. Sob 
percepção espontânea, um casal começou o seguinte assunto em uma conversa: “Que nem já 
igualando nós com você. Você faz os teus estudos como professora e a gente é produtor rural. 
A gente um produtor rural precisa de um professor para dar estudos pra gente e vocês de um 
produtor rural que plante comida pra comer”. “Que nem esses dias, parei na estrada para 
conversar com um vizinho que tava tirando uma água da estrada de terra. É uma coisa tão 
simples que qualquer um podia fazer. Mas um deixava para o outro e bem no fim, ninguém 
fazia. Ele estava fazendo, mas é uma coisa rara acontecer isto. Quando a água bater na bunda a 
gente sente e começa a fazer. Normalmente as pessoas pensam assim. Mas talvez, se cada um 
fizesse a sua parte os outros também começariam a fazer. Cada um faz um pouco e ninguém se 
sobrecarrega”.  

Quando perguntados sobre os esforços de construção conjunta e sobre a capacidade de 
a rede de relações construir alternativas em conjunto, das 18 respostas obtidas, 13 cooperados 
afirmaram que convidam os demais para construir algo em conjunto e que são convidados pelos 
outros para realizar atividades. Os demais responderam que não são convidados e que não 
convidam outros cooperados. No entanto, não necessariamente aqueles que afirmaram 
convidar, afirmaram ser convidados. Houve cooperado que disse que convida mas não é 
convidado e vice-versa. Sobre os relatos de que tipo de atividades são desempenhadas quando 
são convidados foi mencionado que “tentar sentar, conversar e trocar as ideias”; “Entregas”; 
“Reunião”; “Entrega, descarregar o caminhão, entregar os 10% das vendas para a cooperativa”; 
“conversa”; “Trabalho”; “Ajudando o presidente. Quando pede um socorro”; “troca ideias”; 
“Nós estamos sempre planejando o que poderia dar certo”; “trabalho para a cooperativa”; 
“Tenta conversar para diminuir custos”; “Carregar caminhão, descarregar, já usei meu carro 
para fazer”. 

 
d. Quais são os objetivos (ou metas) tangíveis da ação e os critérios de sua avaliação? 
Esta é uma etapa relevante ao modelo interativo de captação da “tecnologia social”. 

Até o momento da aproximação, as metas tangíveis estão relacionadas à intenção de construir 
algo em conjunto com a realidade da rede social local que conduza para a essencialidade da 
vida. O objetivo é a construção conjunta de alternativas que têm como meta o comportamento 
harmônico e a sustentabilidade. Depois de relacionados os anseios da rede social, torna-se 
possível encaminhar objetivos e metas de cada projeto ou atividade de modo mais específico. 
Mas isto depende do momento em que a rede se encontra e em que nível está na sua curva de 



242 

 

aprendizagem. Portanto, depende dos resultados do modelo de captação da “tecnologia social”. 
Assim, os critérios de avaliação são o levantamento de ações, as proposições efetuadas e as 
articulações realizadas, de acordo com o momento e o nível de aprendizado da rede. 

Como resultado de articulações aponta-se que a primeira reunião de 2015 é resultado 
da construção conjunta da pesquisadora com alguns alunos da Faculdade ESIC, de Curitiba, e 
a rede social da COOCAT-MEL. Não havia intenção de realização de reuniões extraordinárias, 
mas diversos problemas de comunicação mencionados anteriormente. Os cooperados foram 
auxiliados na organização e receberam lanche, brindes e um ambiente com música. Havia 
dificuldade em reunir os cooperados porque embora a reunião seja colocada em edital, os 
problemas de comunicação impediam os convites. Não havia uma lista de cooperados com 
número de telefones, aquilo que havia estava fragmentado em pedaços de papel ou na agenda 
do celular dos cooperados. Isto passou a ser estruturado depois que a pesquisadora começou a 
perguntar sobre a existência dos contatos e dos endereços. A COOCAT-MEL teve o suporte da 
pesquisadora no início da organização de seus contatos. Algumas ligações para o convite 
partiram da pesquisadora e dos alunos da faculdade. Agora, o presidente tem procurado agendar 
a próxima reunião a cada encontro realizado.  

Ainda não há uma lista de telefones atualizada com todos os cooperados e nem uma 
forma eficaz de comunicação para o convite às reuniões. Apesar de o convite ser publicado em 
edital, em meios públicos de comunicação como rádios, entre outras formas, a COOCAT-MEL 
não consegue reunir os cooperados. Os cooperados desconhecem os problemas legais e as 
obrigações contidas no estatuto sobre a assiduidade nas reuniões. Eles não comparecem, não 
estão de acordo com o Estatuto e não são cobrados por isto. 

Por identificar as dificuldades de comunicação para a reunião realizada em maio de 
2015, a pesquisadora organizou um breve questionário de caracterização dos cooperados da 
rede, que pudesse atualizar os endereços e identificar os familiares envolvidos. Este 
questionário está contido nos itens A e B do questionário elaborado em conjunto com a 
COOCAT-MEL, no Apêndice A. Com o apoio de alguns alunos da Faculdade ESIC, de 
Curitiba, os itens A e B do questionário foram aplicados, na tentativa de levantamento dos 
endereços e dos telefones de alguns cooperados. Foram obtidas aproximadamente 35 respostas 
e as informações foram utilizadas na análise contida nos níveis 4 e 5 de procedimentos.  

A assiduidade na segunda reunião extraordinária de 2015 foi menor do que na reunião 
anterior. Entre os motivos que interrompem a dedicação à cooperativa estão a distância do local 
urbano das reuniões e dos demais municípios da COOCAT-MEL e a necessidade do cooperado 
em cumprir com outras agendas pessoais. Normalmente as reuniões são realizadas aos sábados 
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entre 10h e 15h, ocorrem na Associação do Produtores Rurais de Telêmaco Borba e há 
elaboração de ata, registro de presença e a participação do Instituto Paranaense de Assistência 
Técnica e Extensão Rural, do contador e da assistente gerencial. Os alunos tiraram fotos e estão 
pensando em como auxiliar os cooperados com sistemas gerenciais de entregas e com o site da 
cooperativa. 

A pesquisadora também apoiou o trabalho do presidente na elaboração de pautas. Há 
a presença média de 23 cooperados a cada reunião. A maior assiduidade registrada em 2015 foi 
de 35 cooperados. Na reunião extraordinária de junho a pesquisadora apresentou as ideias 
daquilo que seria uma construção conjunta de alternativas pró-sustentabilidade. Para expressar 
a intenção da pesquisa-ação foi elaborado um quadro em construção conjunta com os 
cooperados, sobre a problematização entre os temas insustentabilidade e sustentabilidade. À 
medida que os cooperados expunham suas percepções sobre questões sociais, políticas, 
culturais, econômicas, espaciais e ambientais, a pesquisadora traduzia os fatos em palavras 
adequadas ao entendimento dos cooperados e sintetizava o conjunto de conhecimentos no 
quadro. Ao final da problematização foi possível explanar sobre a “tecnologia social” como 
uma alternativa pró-sustentabilidade, mediante a construção conjunta do compartilhamento 
interativo de técnicas e conhecimentos (Figura 28). 

 

 
FIGURA 28 – DISCUSSÃO DO TEMA TECNOLOGIA SOCIAL COMO CONSTRUÇÃO CONJUNTA DE 

ALTERNATIVAS PRÓ-SUSTENTABILIDADE EM REUNIÃO/FÓRUM. 
Fonte: Autoria própria (2015).  
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Como resultado de proposições realizadas, a pesquisadora elaborou em conjunto com 
o presidente e sua família uma lista sistematizada no programa Excel. Foi feita uma cópia 
impressa que foi entregue ao presidente e à assistente, familiar do presidente, que faz os pedidos 
das entregas às escolas do PAA e do PNAE, para facilitar seu trabalho que leva 
aproximadamente uma semana. Mas o instrumento foi utilizado apenas uma vez e os 
cooperados relataram que não repetiram o procedimento porque seria necessário tirar fotocópias 
das folhas. O trabalho continua manual e leva aproximadamente uma semana para ser feito. Há 
um tempo da curva de aprendizagem que deve ser respeitado. 

O resultado do critério de avaliação do levantamento de ações para construção 
conjunta está no nível 6 de procedimentos. Além daquilo que foi resultado das conversas e da 
aplicação do questionário, sabe-se que os temas abordados nas reuniões são relativos às 
adequações fiscais da COOCAT-MEL, à reorganização da produção do mel e aos 
procedimentos exigidos pelas entregas realizadas aos programas de governo. Recentemente os 
cooperados tiveram que fazer um credenciamento com o registro do produtor, para que seja 
possível mapear os alimentos destinados às escolas. Também foram solicitados o 
georreferenciamento e a capacidade de produção dos alimentos nas terras. Outra medida a ser 
tomada é a exigência sanitária de embalar os alimentos em plásticos com identificação de cada 
produtor para a entrega. Os cooperados estão se adequando às normas legais, mas encontram 
dificuldades, inclusive de renda, para atenderem as políticas públicas. 
 

e. Como dar continuidade à ação, apesar das dificuldades. 
Este item está no nível 8 de procedimentos. 
 

f. Como assegurar a participação da população e incorporar suas sugestões. 
A construção conjunta de captação interativa da “tecnologia social” está relacionada à 

conscientização da rede social. Desta forma, a rede se apodera dos seus próprios conhecimentos 
e constrói alternativas de sustentabilidade, de acordo com seu momento e nível da curva de 
aprendizagem. Há também o princípio de liberdade da sustentabilidade. Portanto, assegurar a 
participação e incorporar sugestões está de acordo com capacidades da própria rede. A rede 
social não irá incorporar sugestões, mas desenvolver a sua própria forma de fazê-las de acordo 
com a sua identidade, como foi observado na experiência da pesquisadora no decorrer da 
pesquisa-ação. Cita-se o caso da planilha dos pedidos que foi construída em conjunto, mas não 
foi implementada. A participação e o aprendizado também dependem da vontade e da cultura 
da própria rede. Por isto, são relevantes a troca de experiências e o compartilhamento de 
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técnicas e conhecimentos. A partir deste esforço surgem as formas próprias e alternativas de 
sustentabilidade. Há uma distância entre aquilo que se conhece e aquilo que se faz. Conforme 
a pesquisa-ação, há dificuldades relativas à continuidade das ações e esta é uma delas. Porém, 
como alternativa, a proposição metodológica interativa de captação da “tecnologia social” 
propõe pelo Laboratório de Sustentabilidade o esforço de uma rede de relações, de técnicas e 
conhecimentos que seja capaz de identificar, estudar, entender, compreender e encontrar 
alternativas para estes tipos de impasses.  

  
g. Como controlar o conjunto do processo e avaliar os resultados. 

Esta etapa da pesquisa-ação diz respeito à proposição metodológica interativa de 
captação da tecnologia social, que foi definida na metodologia desta pesquisa, bem como na 
definição dos procedimentos realizados. As insuficiências estão descritas no resultado do 
trabalho e na proposição do Laboratório de Sustentabilidade. 

5.1.5 NÍVEL 5 DE PROCEDIMENTOS: APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO 

Por mais que já tenham sido explicitados diversos relatos e resultados obtidos a partir 
do formulário, do roteiro e do questionário, para que fosse reduzida a repetição das revelações 
da rede, esta etapa do procedimento tem o papel de ajustar o questionário aos objetivos da rede 
social. Cada novo momento ou nível da curva de aprendizagem da rede terá uma nova 
elaboração e novas considerações sobre a aplicação, como ciclos de renovação. O questionário 
proposto por esta tese tem peculiaridades da rede, mas tem questões que podem ser utilizadas 
como base de replicação do modelo. Consideram-se questões comuns a todas as redes sociais 
abordadas as perguntas referentes aos sonhos, felicidade, satisfação, momentos e 
comportamento da rede, bem como algumas questões de identificação e caracterização comum 
a qualquer ente de uma sociedade.  

Todas as questões contidas no questionário (Apêndice A) emergiram das conversas de 
aproximação com a rede social e do diálogo com cada um dos cooperados. No entanto, 
considera-se necessário que os resultados obtidos sejam devolvidos em reuniões e que a 
autorização de publicação das informações da rede social, contida nesta tese de doutorado, seja 
aprovada e assinada em ata de reunião. 

Quando o questionário foi aplicado, a pesquisadora contou que ele foi construído a 
partir dos levantamentos de informações obtidas em conversas realizadas com os cooperados 
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durante 3 meses. Também contou que desde 2010 estuda a rede social. Foi explanado que caso 
o cooperado não quisesse responder a alguma questão, não haveria problemas. Alguns 
cooperados não sabiam se estavam respondendo certo ou errado, mas a pesquisadora também 
lhes contou que não havia certo ou errado nestas respostas. Apenas seria uma compreensão 
sobre o que eles pensam e sobre a forma como eles agem para conhecerem a cooperativa. 
Também foi exposto que os resultados serão apresentados em reunião. Por isso, o número de 
respostas obtidas não corresponde ao número de questionários aplicados. A parte inicial dos 
itens A e B do questionário foi aplicada com 35 cooperados. Depois de concluir a elaboração 
do instrumento com a cooperativa, o restante do questionário foi aplicado a 20 cooperados.  

Os resultados da aplicação do questionário que não foram abordados nos níveis de 
procedimentos anteriores estão expressos no item 6 de procedimentos. Trata-se do grupo de 
questões que aborda a satisfação e os momentos da rede social. No decorrer da aplicação do 
questionário surgiram considerações e limitações sobre as questões, que devem ser repensadas 
em uma próxima aplicação. Algumas considerações foram expostas ao longo do texto da análise 
e outras estão descritas nas linhas a seguir: 

 A questão sobre prioridades de vida foi elaborada da seguinte forma: “caso você 
tivesse 10 prioridades em sua vida, em que lugar estaria a cooperativa? Indique 
um número de 1 a 10”. A questão teve problemas de compreensão, porque houve 
cooperados que entendiam que uma prioridade estaria em 10º lugar na lista de 
prioridades, mas que a consideravam como a “coisa mais importante da vida”. A 
maior incidência das respostas se concentrou entre a 5ª e a 6ª prioridade.  

 Deve-se considerar que as respostas das questões sobre satisfação estão de acordo 
com a identidade e o perfil das pessoas. Por exemplo: há aqueles que não gostam 
de gerar expectativa; há aqueles que querem responder certo; há aqueles que têm 
medo; entre outras percepções.  

 Especificamente sobre a questão de satisfação em relação à educação, entendem 
educação como bons modos e não escolaridade. 

 Para perguntar sobre a participação da cooperativa na composição da renda 
mensal familiar, quando necessário, a pesquisadora utilizou uma folha de papel 
com demarcações de 25%, 50% e 75%, sob o entendimento de que a folha sulfite 
representava 100%, ou toda, a renda familiar mensal. 
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 Os cooperados entendem produtividade principalmente como canais de 
comercialização, relações com fornecedores e renda. Esta questão deve ser 
repensada em uma próxima aplicação do questionário. 

 Como os cooperados relatam insatisfações em relação aos comportamentos dos 
outros cooperados e sobre sua forma de vida, eles foram perguntados sobre 
comportamentos e percepções de satisfação, crença na rede, felicidade e 
momentos de equilíbrio, desequilíbrio, de comportamentos harmônicos e 
desarmônicos. Para atrelar estas percepções aos comportamentos diários foram 
feitos questionamentos sobre momentos de produtividade, ou uso da capacidade 
de produção, momentos de satisfação e saturação de consumo, bem como a 
identificação daquilo que se percebe como harmônico e desarmônico em relação 
aos próprios costumes, de músicas por exemplo, e de produtividade em relação 
aos ciclos de renovação das terras ou das abelhas.  

 Apesar de descreverem momentos de equilíbrio e sustentabilidade da cooperativa 
de acordo com os preceitos teóricos, os cooperados foram perguntados sobre uma 
outra equiparação daquilo que se considera como um momento de equilíbrio e 
desequilíbrio da rede, pela percepção de formas equilibradas e desequilibradas na 
natureza. Nesta questão os cooperados tiveram dificuldades de estabelecer 
relações. Paravam para pensar, pediam ajuda para responder e alguns não 
responderam. A pesquisadora reformulou por vezes a pergunta de diversas formas, 
sem dar exemplos, para que a percepção dos conceitos partisse do entrevistado. 

 A aplicação do questionário foi interrompida na parte que aborda a felicidade, os 
sonhos e a satisfação quando realizada com uma ou outra pessoa que 
aparentemente não queria tratar do assunto, conforme o relato transcrito como 
exemplo: “Trabalhar sem ter saúde é a pior coisa do mundo. O INSS não paga 
nada. Precisa fazer repouso e não pode. Aí não tem como ficar feliz com o 
governo, ele não ajuda nada. A cooperativa tem um caminhão. O nosso caminhão 
estragou e a cooperativa nem para mandar um caminhão para vir ajudar a buscar 
as entregas. Tô desanimado. Não tem como ter esperança. Vai em reunião é um 
bafafá. Atrasa o pagamento”. 
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5.1.6 NÍVEL 6 DE PROCEDIMENTOS: TABULAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DE 
REDES SOCIAIS 

Em relação à sociedade e ao mundo em que vivem, de acordo com os relatos, os 
cooperados querem carinho e atenção. Consideram que seu trabalho não é valorizado pelas 
pessoas. A percepção de si e do mundo está na questão do questionário que pergunta quais são 
os sonhos e a felicidade em relação ao indivíduo, à família. Trata-se de mais uma característica 
da identidade e da cultura da rede que também pode ser percebida nos relatos que foram 
abordados no decorrer desta análise. Tratar sobre o assunto é relevante para o pesquisador 
conhecer a rede social com a qual se relaciona e ajuda a adequar o vocabulário utilizado.  

De 19 respostas obtidas, 11 cooperados disseram estar “muito feliz” e 8 afirmaram 
estar “pouco feliz”. Nenhum disse “não muito feliz”. Em relação à satisfação obteve-se 17 
respostas: 11 cooperados afirmaram estar “satisfeito”, 2 relataram estar “muito satisfeito” e 4 
responderam “completamente satisfeito”.  

Os Gráficos 04 e 05 mostram a satisfação dos cooperados em relação a si e à percepção 
do meio social. Para a tabulação das informações, as respostas de 1 a 5, entre completamente 
satisfeitos e completamente insatisfeitos, foram somadas às 17 respostas recebidas. Sobre a 
satisfação de si, a COOCAT-MEL apresenta-se em níveis mais altos de satisfação em relação 
ao trabalho, aos amigos, à família e aos relacionamentos. São mais críticos em relação a si, em 
relação à renda, cultura, saúde e habitação. Sobre o meio social o maior nível de satisfação 
registrado foi em relação à cooperativa e ao meio ambiente. Encontram-se insatisfeitos em 
relação à política, economia, município, estado e país. Meio ambiente, sociedade e mundo 
apresentam satisfação mediana.  
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GRÁFICO 04 – SATISFAÇÃO DOS COOPERADOS SOBRE SI EM 2015 
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015).  
 

 
GRÁFICO 05 – SATISFAÇÃO DOS COOPERADOS EM RELAÇÃO AO MEIO SOCIAL EM 2015  
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015). 
  

De 19 respostas obtidas sobre a felicidade depois do ingresso na COOCAT-MEL, 
100% dos cooperados afirmaram estar mais felizes e isto é atribuído principalmente à renda e 
às relações estabelecidas.  

O Gráfico 06 mostra a percepção sobre o momento de produtividade da cooperativa 
em julho de 2015. Os cooperados consideram que ela está em um estágio inicial de 
produtividade, o que é confirmado pela percepção sobre a COOCAT-MEL como um bebê ou 
uma criança. 
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GRÁFICO 06 – PERCEPÇÃO DOS COOPERADOS SOBRE A PRODUTIVIDADE DA COOCAT-MEL EM 

2015 
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015).  

Para confirmar que os cooperados compreenderam os momentos de produtividade, a 
pesquisadora perguntou se eles consideram que as terras ou a produção de mel também possuem 
este ciclo de renovação e 100% das repostas foram sim, não levaram tempo para responder e 
nem apresentaram dificuldades em estabelecer esta relação. 

Sobre a percepção de satisfação em relação à COOCAT-MEL, a relação estabelecida 
foi em relação ao consumo de 4 copos de água, em que o primeiro traria satisfação de euforia, 
o segundo de tranquilidade, o terceiro de consumo saciado e o quarto de saturação. O Gráfico 
07 mostra a percepção de satisfação em relação ao empenho dos cooperados. Estão entre 
momento de euforia e principalmente de tranquilidade em relação ao empenho de esforços. A 
compreensão é a de que há paciência dos cooperados em relação ao desempenho da cooperativa. 
Em momentos anteriores, alguns cooperados relataram estar saturados em relação a ela.  
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GRÁFICO 07 – PERCEPÇÃO DOS COOPERADOS SOBRE A SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO À COOCAT-

MEL EM 2015 
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015).  

 
Os Gráficos 08 e 09 mostram a percepção sobre a satisfação e os momentos de 

produtividade da rede no decorrer dos anos da cooperativa. A compreensão dos resultados está 
atrelada à curva de aprendizagem da rede e aos momentos vivenciados pela COOCAT-MEL. 

No Gráfico 08, a resultante das respostas mostra que os cooperados viram o ano de 
2013 como um desequilíbrio na COOCAT-MEL. Um cooperado mencionou que “Em 2013 foi 
quando ela ressurgiu”. No decorrer de 2014 e 2015, a percepção é de que está mais equilibrada. 
Isto corresponde aos momentos de conturbação sobre o aumento do número de sócios, 
estagnação dos negócios do mel e problemas fiscais pelos quais a cooperativa passou. A média 
pode mostrar que a cooperativa entrará em um período de otimização. Contudo, aponta-se uma 
fragilidade na informação porque a amostra não é significativa para cálculos estatísticos. 
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GRÁFICO 08 – PERCEPÇÃO DOS COOPERADOS, EM 2015, SOBRE OS MOMENTOS DE EQUILÍBRIO E 

DESEQUILÍBRIO DA COOCAT-MEL ENTRE 2010 E 2015 
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015).  

O Gráfico 09 mostra que no decorrer dos anos o comportamento entre os cooperados 
vem se tornando mais harmônico. A resultante das respostas aponta o ano de 2014 como o mais 
desarmônico na percepção dos cooperados. Isto confirma os momentos de conturbação pelos 
quais a cooperativa passou. A média pode mostrar que a cooperativa está em um estágio mais 
avançado de sua curva de aprendizagem para este momento.  
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GRÁFICO 09 – PERCEPÇÃO DOS COOPERADOS, EM 2015, SOBRE OS COMPORTAMENTOS 

HARMÔNICOS E DESARMÔNICOS NA COOCAT-MEL ENTRE 2010 E 2015 
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015).  

 
Os cooperados consideram que a COOCAT-MEL está cada vez mais no momento 

inicial de produtividade. O momento ótimo e de saturação aparecem como pouco significativos. 
A média ponderada pode mostrar que o próximo momento será de otimização. Contudo, aponta-
se uma fragilidade na informação porque a amostra não é significativa para cálculos estatísticos 
(Gráfico 10). 
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GRÁFICO 10 – PERCEPÇÃO DOS COOPERADOS, EM 2015, SOBRE OS MOMENTOS DE 

PRODUTIVIDADE DA COOCAT-MEL ENTRE 2010 E 2015 
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015).  

Os cooperados apresentam-se mais dispostos e satisfeitos em relação à cooperativa, o 
que pode ser observado pela sensação de tranquilidade crescente ao longo dos anos. A média 
ponderada pode mostrar que a cooperativa está em um estágio mais avançado de sua curva de 
aprendizagem para este momento. Contudo, aponta-se uma fragilidade na informação porque a 
amostra não é significativa para cálculos estatísticos (Gráfico 11). 
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GRÁFICO 11 – PERCEPÇÃO, EM 2015, SOBRE OS MOMENTOS DE SATISFAÇÃO DOS COOPERADOS 

EM RELAÇÃO À COOCAT-MEL ENTRE 2010 E 2015 
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015). 
  

As próximas ilustrações são da ARS. Foram utilizados os cálculos de centralidade 
(Centrality Mesures), por meio do Eigenvector. A Figura 29 mostra a rede de relacionamentos 
entre os entrevistados. Nota-se que o principal meio de relações está em torno do ambiente 
familiar. Os vizinhos e a feira aparecem como o segundo principal meio.  
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FIGURA 29 – PRINCIPAIS RELACIONAMENTOS DE CONVERSAS ENTRE OS COOPERADOS DA 

COOCAT-MEL 
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015). 
  

As Figuras 30, 31 e 32 mostram a percepção sobre as relações de produtividade entre 
os atores. Nota-se que quando se retiram a rede não perde força significativamente em relação 
à produtividade. Mas quando as relações familiares e com o setor público são retiradas, inicia-
se uma redução perceptível na produtividade dos cooperados.  
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FIGURA 30 – REDE DE RELAÇÕES DA PRODUTIVIDADE DAS RELAÇÕES 
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015). 
  

 
FIGURA 31 – REDE DE RELAÇÕES DA PRODUTIVIDADE DAS RELAÇÕES SEM A COOCAT-MEL 
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015).   
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FIGURA 32 – REDE DE RELAÇÕES DA PRODUTIVIDADE DAS RELAÇÕES SEM AS FAMÍLIAS 
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015). 
  

A rede da capacidade de construção conjunta da COOCAT-MEL é significativamente 
inferior, em termos de relações, quando comparada com a percepção de produtividade e de 
relações. Isto indica que o potencial das relações existentes é pouco explorado pelos 
cooperados, confirmando os relatos de insatisfação sobre o comportamento de cooperação 
(Figura 33). Na percepção dos cooperados os impasses à construção conjunta também são vistos 
como: “Falta de visão”; “sempre nas mesmisses”; “precisa mudar a cultura do povo”; “Falta a 
cooperativa amadurecer. Não sei o que podemos fazer para acordar o pessoal”.  
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FIGURA 33 – REDE DE RELAÇÕES DE CONSTRUÇÃO CONJUNTA DA COOCAT-MEL 
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015).  

As Figuras 34, 35, 36, 37 e 38 mostram em sequência as relações de produção, 
familiares, de amigos e vizinhos e religiosas. As relações de produção incluem as relações 
familiares, religiosas, de amizade e com os vizinhos. Por isto, a rede de relações de produção é 
a mais abrangente em termos de ligações. Há a evidência de que a concentração das relações 
está em torno principalmente de três famílias, e que em torno de um cooperado está a principal 
concentração de relações de amizade. As ligações por relações religiosas também são 
significativas. O comportamento destas redes mostra que as famílias não são tão significativas 
nas relações de produção, mas, como característica da agricultura familiar, são importantes para 
a produtividade. 
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FIGURA 34 – REDE DE RELAÇÕES DE PRODUÇÃO DA COOCAT-MEL 
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015).  
 

 
FIGURA 35 – REDE DE RELAÇÕES FAMILIARES DA COOCAT-MEL 
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015).   
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FIGURA 36 – REDE DE RELAÇÕES DE AMIZADE DA COOCAT-MEL 
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015).  
 

 
FIGURA 37 – REDE DE RELAÇÕES RELIGIOSAS DA COOCAT-MEL 
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015).   
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FIGURA 38 – REDE DE INSUMOS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA COOCAT-MEL 
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015).  

 
A Figura 39 mostra o que seria a COOCAT-MEL esboçada por comportamentos 

harmônicos e desarmônicos. Estas figuras foram apresentadas apenas como ilustração de 
percepções dos cooperados, como uma aproximação da forma de revelação da organização da 
cooperativa, de acordo com seus comportamentos. Foi utilizado o modo randômico de 
apresentação da ARS e esta análise carece de elaboração em próximos estudos. 
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HARMÔNICO       DESARMÔNICO 

 
FIGURA 39 – PERCEPÇÕES DOS COOPERADOS SOBRE COMPORTAMENTOS HARMÔNICOS E 

DESARMÔNICOS NA REDE DA COOCAT-MEL  
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015).  

A Figura 40 apresenta as relações da COOCAT-MEL com o setor público e com o 
sistema financeiro. Nota-se a relevância do PAA e do PNAE, do Pronaf e, consequentemente, 
do Banco do Brasil. Também fica visível o uso do sistema financeiro para uso da conta corrente, 
conta poupança e investimento. 
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FIGURA 40 – REDE DE RELAÇÕES DA COOCAT-MEL COM O SETOR PÚBLICO E O SISTEMA 

FINANCEIRO 
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015).  

A ARS para as fontes de renda evidencia o governo como o principal ator da rede. As 
outras fontes de recursos apresentam-se pouco significativas, mostrando que a COOCAT-MEL 
é relevante para a composição da renda dos cooperados, porque intermedeia as relações com o 
setor público (Figura 41). 
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FIGURA 41 – REDE DE RELAÇÕES COM AS FONTES DE RENDA DA COOCAT-MEL 
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015).  

 
A ARS se mostrou um instrumento ilustrativo daquilo que foi captado por meio de 

dados qualitativos. Mostra a centralidade das relações como concentrações de interatividade da 
rede ou concentrações tecnológicas. Como exemplo estão as concentrações das relações com o 
presidente, com o setor público e com as famílias. Os relatos de sobrecarga da presidência bem 
como os problemas de descentralização da gestão com o setor público são evidências de 
desarmonias de relações, conforme também foi identificado por meio da análise qualitativa. A 
característica de agricultura familiar também é uma concentração, que tanto quanto as outras 
desarmoniza ou ofusca a potencialidade das relações de cooperação entre os cooperados.  

Para potencializar as relações e as ações da COOCAT-MEL, os cooperados podem 
optar por se aproximar e conhecer mais as pessoas que não são do seu ciclo habitual de relações. 
Conhecimentos sobre gestão de cooperativas, sobre o estatuto e a Lei de Cooperativas são 
outras medidas para harmonizar as relações, por meio do compartilhamento de técnicas e 
experiências. Também sugere-se o conhecimento sobre os programas de governo, bem como a 
estrutura organizacional do setor público como alternativa ao avanço na curva de aprendizagem. 
A COOCAT-MEL também contribuiria para o desenvolvimento local e a sustentabilidade caso 
aprofundasse seus conhecimentos sobre venenos e agrotóxicos, produtos agroecológicos e 
sobre a produção do mel. 
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O Gráfico 12 reúne atos, atores e artefatos da rede. Foi estruturado a partir do número 
de citações obtidas, com base no agrupamento de categorias organizacionais, de bens 
intermediários e de capital e de ações com o setor público e com o setor financeiro. Nota-se que 
não há um agrupamento de ações da cooperativa, deixando evidente a falta de articulação dos 
cooperados para a construção conjunta, conforme já foi mencionado em análises anteriores.  

 
 

 
GRÁFICO 12 – NÚMERO DE CITAÇÕES DOS COOPERADOS SOBRE ATOS, ATORES E ARTEFATOS 

DO SISTEMA TECNOLÓGICO DA COOCAT-MEL EM 2015 
Fonte: Pesquisa de campo COOCAT-MEL – 2015. Autoria própria (2015).  

 
Esta é a debilidade mais evidente da COOCAT-MEL, a ausência da cultura para a 

cooperação, que é percebida por cooperados e não cooperados. Novamente a proposição de 
aproximar relações é a alternativa para a prosperidade e a sustentabilidade da COOCAT-MEL, 
porque vontade de mudança parece existir, mas é preciso canalizar esforços para a 
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desconcentração da tecnologia. Na percepção de um cooperado, “Já está mudando”. O fato de 
os filhos dos cooperados optarem por permanecer no campo também é um sinal de vontade de 
mudar. Além de ficarem satisfeitos com a própria decisão isto é percebido por aqueles com 
mais idade como um fator de felicidade e satisfação: “O pessoal estava indo para a cidade e 
resolveu começar a ficar. Isso me deixa feliz”. Há ao menos 3 casos de filhos de cooperados 
que foram para a cidade e resolveram voltar. Dois cooperados com aproximadamente 45 anos 
também saíram e regressaram. O interesse em fazer parte da COOCAT-MEL também deve ser 
considerado como um impulso à mudança. Apesar de relatarem que o ingresso ocorreu 
principalmente pela renda, também optaram por causa da produtividade. Havia desperdício de 
alimentos antes da cooperativa e alguns relataram que foi uma oportunidade porque já 
trabalhavam com este tipo de atividade econômica. Houve os seguintes relatos de benefícios e 
satisfação: “Para formalizar as entregas individuais que um grupo de produtores já fazia. Para 
facilitar as entregas”; “E a gente procura melhora para as crianças das escolas e creche”; 
“Aprendi muita coisa. Em todos os aspectos”; “Porque eu vendo mais porque tem mais gente 
para discutir e conversar, porque tem mais ideias e experiências para trocar. Não pensa sozinho 
pensa em conjunto”; “Porque está mais organizado. Para entrar em qualquer licitação é mais 
fácil. Qualquer organização te abre mais portas”.  

De acordo com os cooperados, são aspectos positivos depois do ingresso na 
cooperativa: “Produzir mais”; “Organização”; “Menos desperdício”; “Entrega segura”; “Uma 
sociedade um companheirismo”; “Trabalhar em conjunto”; “Desafios”; “Companheirismo”; 
“Democracia”; “Melhora de vida”; “Lanche confraternização brindes encontro bom com 
união”; “Troca experiências nas reuniões”; “Sei lá”; “Renda”; “Abriu caminho para eu produzir 
mais”; “Mais pessoas”; “Tanta coisa boa que acontece”; “Conhecer mais as pessoas”; “Investir 
mais na horta”; “Habitação melhor”; “menos desperdício e união”; “Segurança de venda”; 
“Muita diversão”. Das 17 respostas obtidas sobre os aspectos negativos depois da COOCAT-
MEL, 9 cooperados responderam que não existem, “não tem” ou “não há”. 

O momento de produtividade da rede social e da satisfação dos cooperados é propício 
para potencializar as relações da COOCAT-MEL. Sugere-se que para explorar os 
conhecimentos em que a rede tem interesse, a cooperativa trabalhe em equipes e grupos com 
relações diferentes daquelas habituais, para que os cooperados se conheçam melhor. 
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5.1.7 NÍVEL 7 DE PROCEDIMENTOS: CONSTRUÇÃO CONJUNTA DE 
ENCAMINHAMENTOS 

Entre os níveis 2 e 6 de procedimentos foi possível captar aquilo que a rede social da 
COOCAT-MEL considera pertinente ou apresenta interesse de encaminhar. Embora a 
cooperativa tenha debilidades evidentes ao compartilhamento de técnicas e conhecimentos, o 
exercício da construção conjunta pode superar estes impasses da interatividade tecnológica e se 
revelar em alternativas para sustentabilidade da rede. 

Quando perguntados sobre o que gostariam de conhecer sobre a cooperativa, seus 
processos e procedimentos, as repostas foram: “Qualquer tipo de informação pode ser útil.”; “É 
bom saber porque você não sabe conversar sobre o que está acontecendo.”; “Todos 
procedimentos necessários”; “Histórico antes do estatuto”; “Como industrializa o mel 
(embala)”; “Como é o barracão”; “Como que ela funciona”; “Qualquer coisa”; “Por que atrasa 
o pagamento.”; “Saber de tudo.”; “Ficar bem informado com conversas”; “Como funciona a 
cooperativa”; “Regras”; “Queria saber tudo da cooperativa porque se nós somos a cooperativa 
tem que saber tudo”; “Todos mas não sei quais são”; “Mais transparência, o que vendeu, o que 
pagou. Então, quando o dinheiro está na mão de outro é complicado. O bloqueio nas 
informações fez mal para a cooperativa”. 

Os cooperados afirmaram que o conhecimento de todos sobre o Estatuto e a Lei de 
Cooperativas é importante. Aqueles que responderam que ficariam responsáveis por apresentar 
estes conteúdos em uma próxima reunião, disseram, quase na totalidade, que precisariam de 
ajuda. Alguns cooperados mencionaram que seria interessante fazer grupos de leitura e mesa-
redonda para discussão. Também foi sugerido que ocorra a “Semana do Estatuto”, para lerem 
um pouco cada noite, porque “ele é grande”. Foi comentado que há “necessidade de falar sobre 
os cargos para que eles se interessem. Não sabemos as necessidades e atribuições”. Houve um 
pedido de ajuda para que a pesquisadora auxilie nesta construção conjunta do conhecimento.  

Sobre o processo de construção conjunta de conhecimentos, um cooperado relatou: 
“Vinham de Curitiba dar curso de agroecologia de Curitiba. Tinha debate, ensinavam como 
começar a preparar a terra para ser de produto orgânico. Primeiro pensar como preparar a terra. 
Como fazer compostagem. Aí foi até um ponto e depois parou. Faliu a verba para os rapazes 
que vinham dar os cursos para nós.”.  

Entre os temas levantados a partir dos cooperados e a percepção da pesquisadora sobre 
a necessidade de conhecimento em construção conjunta, para este momento da rede, estão: 
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 Confiança em si e na rede de relações.  
 Valorização dos aprendizados da rede. 
 Educação básica. 
 Aspectos legais e fiscais de cooperativas. 
 Conhecimentos sobre gestão organizacional e gestão de cooperativas 
 Estratégias gerenciais, custos, orçamentos e preços. 
 Conhecimento sobre o Estatuto e a Lei de Cooperativas 
 Conhecimentos sobre agroecologia e conhecimento sobre os venenos que utilizam. 
 Conhecimento sobre a despolinização, criação de abelhas e produção de mel. 
 Leitura e apresentação do Estatuto e da Lei de Cooperativas.  
Há também ideias dos cooperados sobre algumas alternativas para sustentabilidade da 

cooperativa, que podem ser exploradas em construção conjunta com não cooperados, com o 
setor público, órgãos de classe, entre outras organizações, tais como: 

 A feira de Imbaú se localiza ao lado da rodoviária da cidade, à beira da BR 376. Os 
agricultores rurais a veem como uma possível forma de potencialização das vendas 
da cooperativa. 

 Realizar compras conjuntas de insumos, máquinas e equipamentos, como por 
exemplo: adubo, sementes, mudas, material para estufas, entre outros. 

 Melhorar as vias de acesso porque “tem dias que as crianças não estudam. Faz 
tempo que não passam por aqui com a máquina”. 

Além daquilo que foi resultado das conversas e da aplicação do questionário, sabe-se 
que os temas abordados nas reuniões são relativos às adequações fiscais da COOCAT-MEL, à 
reorganização da produção do mel e aos procedimentos exigidos pelas entregas realizadas aos 
programas de governo. Recentemente os cooperados tiveram que fazer um credenciamento com 
o registro do produtor, para que seja possível mapear os alimentos destinados às escolas. 
Também foram solicitados o georreferenciamento e a capacidade de produção dos alimentos 
nas terras. Outra medida a ser tomada é a exigência sanitária de embalar os alimentos em 
plásticos com identificação de cada produtor para a entrega. Os cooperados estão se adequando 
às normas legais, mas encontram dificuldades, inclusive de renda, para atenderem as políticas 
públicas. São consideradas pela pesquisadora outras ações pertinentes: 

 Descrição de processos e procedimentos corriqueiros da cooperativa, para que o 
próximo presidente não tenha que começar do zero. 
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 Organização de uma sede administrativa e dos documentos, para que as 
informações e a gestão não se percam. 

 Levantamento e mapeamento da produção. 
 Assessoria, consultoria e prestação de serviços, voluntários, de professores de todos 

os níveis, de advogados, fisioterapeutas (a maioria tem problemas de postura física, 
se queixa de dores na coluna e a pesquisadora presenciou ao menos 3 crises), 
dentistas, médicos, engenheiros e arquitetos, administradores, contadores, 
agrônomos e engenheiros ambientais. 

 Palestras de satisfação, motivação e gestão de conflitos. 
Apesar de estas serem as necessidades de técnicas e conhecimentos, há a necessidade 

de elaboração de uma agenda para recebê-los. Os cooperados têm pouca disponibilidade de 
tempo e há que se respeitar a curva de aprendizagem e os momentos da rede. 

5.1.8 NÍVEL 8 DE PROCEDIMENTOS: ALTERNATIVA PRÓ-SUSTENTABILIDADE 

Este nível 8 de procedimentos se caracteriza como “considerações finais” dos 
procedimentos adotados nos níveis 1 a 7.  

Sobre a COOCAT-MEL, a rede apresenta-se em um momento oportuno de 
potencialização da construção conjunta de alternativas de sustentabilidade. Sobre as demais 
observações e considerações realizadas, apontam-se algumas limitações que devem ser 
observadas no momento de replicar o instrumento. 

Depois de aplicado, notou-se a possibilidade de a aplicação do questionário poder ser 
organizada em três momentos diferentes ou separado em três partes distintas: (A) com 
informações pertinentes à caracterização e ao mapeamento do sistema tecnológico (Nível 3 de 
procedimentos); (B) com informações pertinentes à pesquisa-ação (Nível 4 de procedimentos); 
e (C) com informações utilizadas para a compreensão da percepção sobre os comportamentos 
da rede relativos à felicidade, sustentabilidade e satisfação, bem como a análise de redes sociais 
(ARS); (Níveis 3 e 6 de procedimentos) .  

Para potencializar o modelo proposto por esta tese, deve-se considerar que as pessoas 
que queiram participar de uma construção conjunta não devem se sobrecarregar, porque há 
desgastes nos dois lados do compartilhamento de técnicas e conhecimentos. Também deve-se 
considerar o estado, o “status”, mutável dos momentos da rede e dos comportamentos, ao longo 
do tempo. Em uma construção conjunta as pessoas devem estar disponíveis, aptas e dispostas.  
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Apesar de a metodologia proposta captar a tecnologia social porque ao observar os 
atos, os atores e os artefatos de modo interativo é possível compreender o comportamento da 
tecnologia ao longo do tempo, o modelo pode ser utilizado como uma forma aproximada de 
tradução do caráter abstrato da tecnologia. 

Como alternativa ao tratamento teórico, metodológico e operativo, as insuficiências 
apontadas resultaram na proposta de um Laboratório de Sustentabilidade (Apêndice A) que 
viabilizaria a continuidade desta pesquisa-ação com a superação das debilidades de um único 
indivíduo ou organização em realizar ações isoladas à essencialidade da vida em sociedade.  

 
 

  



272 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta proposta metodológica interativa de um estudo multidisciplinar consistiu no 
esforço de superação e tradução do conhecer, know how, para o fazer, how to, a construção de 
alternativas pró-sustentabilidade em conjunto. Trata-se de um modelo para desenvolver 
modelos interativos peculiares e característicos a cada rede social. Uma forma de encontrar a 
própria forma cíclica de renovação para o equilíbrio social. 

O objetivo da proposição de uma metodologia interativa que capte a tecnologia em 
construção conjunta de alternativas para a sustentabilidade com uma rede social local se 
desdobrou sobre a problemática da busca por procedimentos de mensuração e explicitação 
qualitativas. Uma forma de quantificar e dimensionar a inter-relação entre tecnologia e 
sociedade, considerando que ser sustentável para uma rede social não necessariamente condiz 
com a sustentação de outra. São questionamentos que vêm à tona quando se entende que toda 
tecnologia é social e que o equilíbrio é construído em meio a desequilíbrios. 

As respostas que partiram da pergunta de pesquisa — “Quais são os procedimentos de 
captação das interações tecnológicas sociais como medida da construção conjunta de 
alternativas pró-sustentabilidade?” — estão de acordo com o pressuposto de que a relação entre 
tecnologia e sustentabilidade compreende uma interação com partes materiais e imateriais que, 
quando captadas e explicitadas, apresentam as potencialidades a serem exploradas por entes de 
interesse. Além disto, a revelação das partes imateriais em materiais, dos sistemas tecnológicos, 
passa pelos sentidos e está de acordo com as escolhas individuais, que têm a opção de se 
guiarem por princípios e por diretrizes de comportamentos pró-sustentabilidade.  

O alinhamento epistemológico, teórico, metodológico, operacional e prático teve 
início no método dedutivo. Mas a concretização do modelo foi possível mediante a inversão da 
pesquisa para o método indutivo. Um aprofundamento de uma pesquisa participante na 
pesquisa-ação, que tem seu entrelaçamento teórico feito a partir do estudo das palavras, além 
das leis científicas de diversas áreas do conhecimento. Portanto, esta composição teórica é 
inicial e carece das contribuições disciplinares, em próximos estudos, para aprofundamento e 
lapidação.  

Indutivamente, os argumentos do modelo também podem ser reconhecidos pelo senso 
comum. Da baixa produtividade disciplinar, em relação à produtividade potencial 
multidisciplinar, e das insuficiências apresentadas no limite da borda do conhecimento de um 
indivíduo ou de uma área do conhecimento foi criada a proposta de continuidade da pesquisa 
por meio do Laboratório de Sustentabilidade. Ele é uma proposta interativa de aplicação, 
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passível de replicação, em redes estruturadas ou desestruturadas, em “partes ou ao todo do 
tecido social”, e em qualquer tipo de organização. Pode ser utilizado para potencializar ações 
de responsabilidade social, políticas públicas ou atividades de extensão acadêmica.  

A proposta deste modelo interativo é estabelecer procedimentos que confiram 
qualidade, otimização e produtividade àquilo que já está disponível de experiências e práticas 
em pesquisas e ações no tecido social. Ela propõe ganhos de produtividade a partir de reunião, 
explicitação e publicidade do entrelaçamento de esforços acadêmicos e do senso comum como 
uma forma de construção conjunta de soluções ótimas à essencialidade da vida. 

Os fundamentos do modelo seguem um alinhamento da construção social da 
tecnologia. Originaram-se a partir da estruturação de um posicionamento teórico, oriundo da 
compreensão sobre a relação entre tecnologia e sustentabilidade, que elucidou as variáveis 
pertinentes a sistemas tecnológicos, relevantes à observação de atos, atores e artefatos. Tal 
posicionamento é uma formulação teórica, com um conjunto de leis que permitiram elucidar os 
princípios da sustentabilidade, que são: (1) a essencialidade da vida; (2) a liberdade; (3) a 
complexidade, de que um todo é composto por partes e as partes compõem um todo; (4) a multi, 
a inter e a transdisciplinaridade; (5) e o comportamento cíclico. Respectivamente, suas 
diretrizes de comportamentos são: (1) a potencialidade do indivíduo; (2) a democracia; (3) a 
construção conjunta; (4) o compartilhamento de técnicas e de conhecimentos; (5) a qualidade, 
a produtividade e a otimização.  

A metodologia da pesquisa consistiu em cinco fases: (a) delineamento da curva de 
aprendizagem: da base epistemológica à metodológica; (b) exercício da observação de 
fenômenos e fatos; (c) escolha dos métodos e das técnicas de pesquisa; (d) levantamento de 
métodos, metodologias e teorias relativos à “tecnologia social” e pertinentes ao modelo 
interativo de construção da sustentabilidade; e (e) apresentação de variáveis e dos requisitos da 
pesquisa para operacionalização do modelo da “Tecnologia Social”. Elas estão de acordo com 
as oscilações entre o método dedutivo e o indutivo, bem como a dinâmica da dialética e da 
hermenêutica.  

Linearmente, as fases da metodologia foram organizadas em 10 níveis de 
procedimentos, sendo as cinco primeiras de método dedutivo e as cinco subsequentes de método 
indutivo, tais quais: (1) estruturação da base epistemológica; (2) estruturação da fundamentação 
teórica e ineditismo; (3) estruturação da metodologia da pesquisa; (4) estruturação da 
operacionalização da pesquisa de campo; (5) pesquisa participante; (6) desconstrução e 
reconstrução do uso dos termos; (7) releitura, reescrita e reestruturação da fundamentação e do 
posicionamento teórico; (8) reorganização da metodologia e nova seleção de métodos e técnicas 
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de pesquisa; (9) operacionalização da pesquisa-ação; (10) construção do modelo metodológico 
interativo.  

Pelo método dedutivo ocorreu uma leitura predominante determinística da “tecnologia 
social” que resultou na elaboração dos Quadros 04 e 05 e das Figuras 03 e 04. Estas 
explicitações do conhecimento foram relevantes e imprescindíveis para esgotar o ineditismo do 
assunto, que, em consonância com a percepção da incoerência da revelação empírica social, 
resultaram na desconstrução do termo “tecnologia social”. No momento da constatação da falta 
de alinhamento epistemológico, teórico, metodológico, operacional e prático, tiveram início os 
procedimentos indutivos. A linha entre dedução e indução é tênue nos estudos sociais e se 
confirma no decorrer da pesquisa, em um processo de desconstrução teórica e de termos até que 
não haja argumentos empíricos suficientes para defender os postulados teóricos anteriores. Há 
um momento de reflexão em que o pesquisador se depara com a fragilidade dos argumentos 
teóricos e do uso dos termos.  

Disto resultou a constatação de que a teoria estruturada em torno do termo “tecnologia 
social” é determinística e não é novidade para os estudos de CTS, pelas concepções da 
construção social da tecnologia. Como o ineditismo desta tese de doutorado foi estruturado 
sobre a “tecnologia social”, optou-se em utilizar aspas na escrita do termo, porque toda 
tecnologia é social. Da mesma forma, como resultado do alinhamento teórico e empírico, os 
termos “inclusão e exclusão social” também receberam aspas, porque se compreende que todos 
fazem parte de um único tecido social, em um único planeta. O que ocorrem são mudanças e 
oscilações das partes, cada qual com sua identidade, momento e percepção social. 

Há uma similaridade entre aquilo que foi constatado de modo dedutivo e aquilo que se 
construiu de modo indutivo. Depois do momento de reflexão, os Quadros 04 e 05 e as Figuras 
03 e 04 receberam nova leitura para que o modelo fosse estruturado. Da mesma forma, a nova 
maneira de ler, pensar e agir desencadeou a mudança da Figura 02, chamada “Sistema 
Capitalista: ‘exclusão’ e ‘inclusão’ social”, para a Figura 05, chamada “Comportamento cíclico 
da “tecnologia social” (Parte) em relação ao sistema tecnológico (Todo)”, que depois da 
conclusão desta tese pode receber novas modificações em próximos estudos. A Figura 03, 
chamada de “‘Tecnologia Social’ e Desenvolvimento Local: observação do processo de 
revelação”, se desdobrou nas Figuras 07, 08 e 09 chamadas, respectivamente: “Borda do 
conhecimento da construção de um Modelo Metodológico Interativo da ‘Tecnologia Social’”; 
“Ciclo da construção do modelo interativo, por meio de pesquisa-ação, com o eixo de 
ineditismo da ‘tecnologia social’ e entrelaçamento teórico e prático, de método dedutivo e 
indutivo”; e “Eixo da ‘tecnologia social’, multidisciplinar, constituído pelas áreas do 
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conhecimento, circundado pela sustentabilidade, pela tecnologia e por áreas do conhecimento, 
que, interativamente com o senso comum, revelam-se na construção de um modelo interativo 
por pesquisa-ação”. 

Entre os procedimentos de 1 a 5 e os de 6 a 10 está o momento de reflexão e preparação 
do pesquisador, como um exercício de alinhamento comportamental e terminológico aos 
fundamentos do modelo. Os relatos sobre as reflexões apresentam o aprendizado da 
pesquisadora como resultado de uma pesquisa-ação, sustentado pela hermenêutica, e são 
relevantes como diferenciação entre o modelo proposto e os demais similares existentes.  

As variáveis do modelo consideram: a captação de momentos da rede; o 
autoconhecimento da rede; a conscientização sobre as revelações da rede; e seguiram os 
princípios e as diretrizes de comportamentos pró-sustentabilidade. A tradução do sistema 
tecnológico envolve as percepções dos atores sobre satisfação, comunicação, construção 
conjunta, participação, conformando um conjunto de informações sobre comportamentos da 
revelação da tecnologia. Esta, por sua vez, apesar de abstrata, apresenta no processo de 
revelação momentos de equilíbrio, de desequilíbrio, de comportamento harmônico e 
desarmônico. Os requisitos do modelo foram viabilizados, entre outros métodos e técnicas de 
pesquisa, principalmente pela pesquisa-ação e pelos instrumentos, tais quais: roteiro, 
formulário, questionário e pela Análise de Redes Sociais (ARS).  

O modelo metodológico interativo é resultado, ou produto, da metodologia da pesquisa 
e se tornou viável por meio de oito procedimentos: (1) preparação do agente; (2) apresentação 
do agente à rede social; (3) estudo da rede do local; (4) construção conjunta do questionário; 
(5) aplicação de questionário; (6) tabulação dos dados e análise de redes sociais; (7) construção 
conjunta de encaminhamentos; (8) alternativa pró-sustentabilidade. 

A revelação da parte imaterial da construção social tecnológica do modelo 
metodológico interativo tem como principal artefato tecnológico o questionário estruturado a 
partir do sistema da rede. Ele integra o resultado da coleta e da análise da pesquisa. Pela 
operacionalização e pela prática do modelo esse processo foi se revelando: a) pela captação dos 
momentos de equilíbrio e desequilíbrios da rede social; b) pelos esboços das relações sociais de 
organização da rede social; c) pelos relatórios de percepções sobre comportamentos harmônicos 
e desarmônicos; d) pela descrição da composição de atos, atores e artefatos da rede social; e) 
pela descrição das intenções de continuidade de ações da rede social. 

Além disto, como resultado aponta-se que a busca por alternativas em construção 
conjunta apresenta o esforço de superação para o preenchimento de espaços sobre os quais 
ainda não há conhecimento ou palavras para explicar. Como comportamento alternativo pró-
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sustentabilidade está a potencialização de ações e relações por meio do compartilhamento de 
técnicas, conhecimentos e experiências. A intenção do compartilhamento deve considerar os 
momentos, a cultura e a identidade de cada parte característica do tecido social, para que não 
haja concentração tecnológica, bem como impactos extremos nas redes ou nos indivíduos. 
Trata-se de um respeito à curva de aprendizagem de cada indivíduo, cada organização ou das 
partes do tecido social.  

Para ilustrar os impulsos das mudanças sobre as quais ainda não é possível dialogar, a 
Figura 42 é a expressão da proposta desta tese em forma de rede neural. Há nós e ligações entre 
áreas do conhecimento e o senso comum, que conformam o sistema tecnológico da construção 
da sustentabilidade, com elementos materiais, tidos como revelações da tecnologia, e suas 
partes imateriais, que representam a interatividade metodológica, de técnicas e conhecimentos. 
As ligações entre os nós representam as relações interativas, que resultaram da metodologia da 
pesquisa e da pesquisa-ação. Os impulsos às ligações se alternam em dedutivos e indutivos, a 
cada interatividade entre os nós.  
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FIGURA 42 – REDE DA “TECNOLOGIA SOCIAL”, MULTIDISCIPLINAR, CONSTITUÍDA POR NÓS DE 

ÁREAS DO CONHECIMENTO E DO SENSO COMUM, EM UM SISTEMA TECNOLÓGICO DE 
SUSTENTABILIDADE, QUE, INTERATIVAMENTE, SE LIGAM POR IMPULSOS 
DEDUTIVOS E INDUTIVOS DA CONSTRUÇÃO CONJUNTA E DA PESQUISA-AÇÃO. 

Fonte: Autoria própria (2015).  
A observação da tecnologia pode ser momentânea e saturar no tempo e no espaço. Por 

isso, há a pertinência de se medir o comportamento humano e não apenas indicadores de 
sustentabilidade estáticos e de parâmetros relativos. A observação não pode ser estática porque 
a interação entre técnica e conhecimento varia na curva de aprendizagem, alterando o nível de 
consciência individual e social. Nesta pesquisa-ação há oscilações do nível de consciência, tanto 
do pesquisador quanto da rede social estudada, principalmente por meio da construção conjunta 
do questionário. Sua elaboração é um instrumento que mescla as técnicas e os conhecimentos 
da própria rede. Por isto, há uma distância entre a velocidade dos procedimentos do modelo e 
a velocidade da rede para realizar mudança, tanto quanto há imprevisibilidade no 
comportamento humano. Esta distância está de acordo com a realidade de cada indivíduo, na 
forma como percebe a vida social. 

Os indicadores existentes ou utilizados para a observação da sustentabilidade são 
parâmetros relativos e não saciam o anseio social sobre o esforço realizado na construção de 
alternativas porque parametrizam o resultado e não o processo. Em sua maioria, os atuais 
indicadores de sustentabilidade são segregados e ofuscam a visualização do esforço de um todo 
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social. Há muito em execução para a sustentabilidade, mas há também uma distância do esforço 
que se faz para aquilo que se realiza. Monitorar e acompanhar os processos e os esforços da 
mudança de comportamento é uma alternativa para obter satisfação com os meios e não apenas 
com os fins, porque o ser humano é insaciável por natureza. Conhecer e tomar consciência sobre 
o processo de mudança traz satisfação sobre o aprendizado adquirido e fortalece a construção 
do novo equilíbrio. Os meios refletem as relações de trabalho ou a forma como cada fio tece no 
tecido social para geração de renda. Há um anseio pela observação daquilo que é fruto do 
trabalho cotidiano, porque todas as pessoas estão tecendo diariamente e realizando esforços de 
sobrevivência. Trata-se de uma valorização do trabalho que fortalece a valorização do produto 
do trabalho. Assim como a potencialidade das forças individuais, quando somadas, possibilitam 
o equilíbrio das relações sociais. Estas percepções sobre as mudanças cíclicas do 
comportamento humano podem ser reconhecidas por outras áreas do conhecimento ou pelo 
senso comum. O caráter indutivo corrobora este resultado, visto que, quando perguntados, os 
cooperados afirmaram que suas terras também apresentam estes ciclos. 

Em linhas gerais, a construção do modelo caracteriza a revelação de uma vontade 
social em verificar e acompanhar mudanças concretas no meio de vida que conduzam a um 
equilíbrio social. Um anseio de ver os resultados de esforços cotidianos. O desafio está em 
como atender um anseio social de obter satisfação pela explicitação e publicação da mudança 
social. A opção é reunir os esforços das ações para obter ganhos de qualidade e produtividade, 
para evidenciar a revelação do comportamento adotado para a sustentabilidade. 

Contudo, a ciência social aplicada requer a contribuição das demais áreas do 
conhecimento para estabelecer consistências nas analogias e associações, principalmente para 
acompanhar os processos de mudança social que hoje podem ser captados em “tempo real”, por 
meio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) como a internet. As demais áreas 
do conhecimento podem ajudar a encontrar alternativas de sustentabilidade em modelos 
metodológicos interativos, para que seja possível mensurar impulsos e a produtividade do 
tecido social, em sua nova reorganização.  

Na Figura 43, o fio do modelo é um artefato tecnológico, resultante do entrelaçamento 
entre áreas do conhecimento e o senso comum, em um movimento metodológico interativo, 
dedutivo e indutivo, por meio da pesquisa-ação. No decorrer do tempo, a construção conjunta 
do modelo modifica a trama do tecido social e, de forma subentendida, desencadeia um avanço 
na curva de aprendizagem da sociedade. A relação entre universidade e sociedade compõe parte 
da borda ou da renda de um tecido social. Neste estudo multidisciplinar, na composição 
indutiva, além das verificações empíricas e práticas, de revelações do comportamento humano, 
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o conjunto de informações científicas, curriculares e comerciais também é considerado como o 
senso comum de conhecimentos.  

 
FIGURA 43 – TECIDO CONJUNTO DO FIO DA “TECNOLOGIA SOCIAL”, ENTRELAÇANDO-SE COM 

AS DEMAIS ÁREAS DO CONHECIMENTO E O SENSO COMUM, NUM PROCESSO 
METODOLÓGICO INTERATIVO, DEDUTIVO E INDUTIVO, DE PESQUISA-AÇÃO.  

Fonte: Autoria própria (2015). 
 As leis do comportamento humano balizam o entendimento da mudança do 
comportamento humano em sociedade. O objetivo é a busca da sobrevivência e da vida. O 
comportamento muda ou é adequado para garantir a sobrevivência e a vida, de acordo com o 
nível de consciência social. Trata-se da leitura, da curva de aprendizagem e do comportamento 
em relação ao fato. À medida que se conhece o meio e aquilo que leva aos equilíbrios e aos 
desequilíbrios estabelecem-se as alternativas e as escolhas. Se há consciência da essencialidade 
da vida, o comportamento tende para esta direção.  

Apesar do todo do meio de vida social ser determinado por suas partes, há uma 
distância entre a observação e a revelação do comportamento humano na parte e no todo do 
tecido. A sustentabilidade do todo é composto por oscilações ou variações dos momentos de 
equilíbrio e desequilíbrio das partes. Ao longo dos anos, o conhecimento e as técnicas 
modificaram socialmente a forma de percepção sobre os problemas ambientais, sociais, de 
espaço, de renda, de produção de insustentabilidade da humanidade. O comportamento tende a 
se guiar pela busca da sobrevivência e da vida em meio aos distúrbios do tecido social. Disto 
surgem as alternativas: de responsabilidade social, de políticas públicas, de organismos 
internacionais, de organizações da sociedade civil organizada, entre outros mecanismos de 
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defesa e de nutrição do sistema social. Estas ações podem ser potencializadas pelo modelo 
proposto. Conforme este objeto de pesquisa, a COOCAT-MEL está se adequando, ou 
aprendendo a viver depois de iniciar a compreensão sobre o que é ser uma cooperativa e depois 
de iniciar a participação nas políticas públicas do PAA e do PNAE. Ressalta-se que os 
cooperados são as partes que se revelam no todo do sistema tecnológico da cooperativa e que o 
conjunto de comportamentos dos atores da rede social resulta na curva de aprendizagem da 
COOCAT-MEL. 

As estruturas de consumo e de produção se revelam em um novo equilíbrio de acordo 
com o novo nível de consciência sobre a essencialidade da vida. O tecido social revela aquilo 
que é possível de produzir e de consumir, no tempo e no espaço, para alcançar o equilíbrio, a 
felicidade e a satisfação social. A concomitância de crises da humanidade é a revelação de um 
esgotamento, no tempo e no espaço, daquilo que satisfaz e da capacidade de produção. A 
reorganização social de acordo com o novo nível de consciência mostra outras formas de 
satisfação e dos meios de produção. O negócio é direcionado aos novos interesses do novo 
momento da curva de aprendizagem ou do nível de consciência social. Neste processo, há um 
repensar no sentido da negação do ócio, conforme também foi observado na COOCAT-MEL. 

Desta consciência surgem as novas organizações dos meios de produção, do trabalho 
e da satisfação. A situação de crise também pode ser chamada de mudança e consiste em um 
momento de transição. Antes de atingir o próximo equilíbrio se verificam partes improdutivas, 
que ainda estão ganhando produtividade, e a ansiedade da satisfação de um consumo que ainda 
não atingiu níveis satisfatórios. Como, em termos de sociedade, o comportamento não é 
homogêneo, devido à peculiaridade de cada rede social, concomitantemente à saturação e à 
insatisfação também há meios equilibrados de produtividade e de satisfação, de acordo com as 
alternativas que já foram criadas para a essencialidade da vida. Apesar de passar por um 
momento conturbado, a cooperativa está se organizando gradativamente para entender e atender 
seus anseios, como uma forma de construção de seu próximo equilíbrio.   

A interatividade da proposta deste modelo possibilitou percepções sobre o 
autoconhecimento da rede social da COOCAT-MEL ao longo do tempo. Os diálogos, as trocas 
de técnicas, conhecimentos e experiências e a explicitação dos resultados da captação imaterial 
abriram espaço para percepções de autoconhecimento da cooperativa, sobre seus momentos de 
desequilíbrio, de equilíbrio, de comportamentos desarmônicos e harmônicos. A relevância está 
na consciência do momento em que a rede se encontra, naquilo que a conduz ao equilíbrio e 
sobre aquilo que deseja construir. 
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Tanto quanto ocorrem comportamentos harmônicos em momentos de desequilíbrio, o 
que também foi observado na COOCAT-MEL, em meio à situação de crise, é que há evidências 
de alternativas de vida e de sustentabilidade. As experiências captadas da cooperativa 
corroboram o conjunto de leis que levaram a esta iniciação teórica. Por isto, indutivamente 
infere-se que a vida sempre encontra meios e a humanidade está construindo seu próximo 
equilíbrio em meio a desequilíbrios. O novo equilíbrio entre estrutura produtiva e de consumo 
é um momento de satisfação e de tranquilidade, que varia de acordo com cada indivíduo ou 
rede social.  

O questionário é o principal artefato tecnológico do modelo metodológico interativo, 
porque foi elaborado em conjunto com a rede social, e deve ser reformulado a cada novo 
equilíbrio da cooperativa. Por meio de indicadores primários, possibilitou o estabelecimento de 
parâmetros de comparação com indicadores de base de dados secundária, além de captar as 
novas necessidades da rede local, de acordo com o momento da rede social local. Sua forma de 
criação está entre um dos diferenciais do modelo e ele possui partes que são comuns a outras 
redes, como réplicas sem modificações. Por outro lado, há partes do questionário que dependem 
da construção conjunta com as outras redes sociais para assegurar a identidade, a característica 
e peculiaridade de cada realidade social.  

Considerando que a tecnologia pode oscilar em momentos de equilíbrio, desequilíbrio 
e entre comportamentos harmônicos e desarmônicos das interações, enfatiza-se que as políticas 
públicas do PPA e do PNAE, embora tenham melhorado a condição de vida dos agricultores 
familiares rurais, ocasionaram um momento de desequilíbrio na rede social da COOCAT-MEL. 
Contudo, trata-se de um processo de aprendizagem que oscila entre um momento de 
concentração e desconcentração da tecnologia, tanto quanto a invenção do trem, do relógio e 
de outros artefatos desencadeou um processo de adequação ao longo do tempo. Este processo 
é uma curva de aprendizagem que oscila entre momentos e comportamentos, até estabelecer 
um novo equilíbrio. 

A proposta desta metodologia interativa da tecnologia social pode reduzir os 
desequilíbrios e os impactos desarmônicos das políticas públicas como uma forma de 
potencialização, para que os cooperados se adaptem às novas circunstâncias da vida em 
sociedade. A rede social da COOCAT-MEL confirmou que faltam políticas públicas para a 
produção porque ocorreram estímulos e impulsos a partir da comercialização de mercadorias. 
A ideia é construir alternativas em conjunto para que ocorra um avanço na curva de 
aprendizagem até que os efeitos das políticas sejam reequilibrados e condicionem novas 
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alternativas à rede, por sua própria forma de condução. Trata-se de um ganho de autonomia 
para que a COOCAT-MEL sobreviva em sociedade. 

Por um lado existe a vontade, o desejo, a necessidade e a capacidade de absorver 
técnicas e conhecimentos para a sustentabilidade em conjunto. De outro, existe a vontade, o 
desejo, a disposição e a capacidade de compartilhar técnicas e conhecimentos. Em equilíbrio, o 
encontro desta oferta com esta demanda de técnicas e conhecimentos resulta na construção de 
alternativas pró-sustentabilidade. Então, para a construção do novo equilíbrio social 
consideram-se os momentos de produtividade e de satisfação, que se diferem nas partes do 
tecido social, de acordo com a cultura, as identidades e as características de cada uma. 

Apesar de captar os momentos, os comportamentos e os produtos de revelações de 
uma rede social, há limitações na captação dos impulsos e das modificações dos sistemas 
tecnológicos que ainda não são mensuráveis, porque exigem a replicação do modelo ao longo 
do tempo. Por isso, afirma-se que há uma distância entre: aquilo que se conhece e aquilo que 
se coloca em prática; aquilo que se tem como intenção e aquilo que se realiza; e aquilo que se 
constrói em conjunto e aquilo que tem continuidade. Estes espaços podem ser perdas 
energéticas ou de produtividade e podem ocorrer por diversos motivos, sobre os quais não se 
pode conjecturar sem o apoio de outras áreas do conhecimento.  

O modelo metodológico interativo da “tecnologia social” revelou-se capaz de captar 
as interações de técnicas e conhecimentos. Contudo, há uma distância entre aquilo que é captado 
e aquilo que se revela pelo comportamento humano. Isto pode ser observado de acordo com a 
percepção dos momentos e com os produtos da revelação. Isto também pode ser lido como 
aquilo que a percepção revela de fato, de acordo com a realidade da rede social. 

Por fim, como compreensão para próximos estudos, apresenta-se que a propriedade 
encontrada pela multidisciplinaridade dos conhecimentos e dos conteúdos técnicos de interação 
resultaria em maior produtividade na construção conjunta de soluções com as redes sociais 
locais. Como próximos estudos, também sugere-se a reunião de esforços ou comportamentos 
harmônicos das partes do tecido social, para que se potencializem as alternativas já encontradas 
pela humanidade para a sustentabilidade da vida social no Planeta. Haveria mais consistência 
nas alternativas pró-sustentabilidade. A sociedade é mais inteligente que um indivíduo para 
encontrar alternativas de sobrevivência do todo do tecido social. Trata-se de um fortalecimento 
do individual para a sustentabilidade coletiva do meio de organização de vida em sociedade. A 
sustentabilidade não é utopia porque ela é um equilíbrio, construído em meio a desequilíbrios, 
sob a imprevisibilidade do comportamento humano. Assim, toda tecnologia é social e a 
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desconstrução do termo “tecnologia social” desencadeou o entendimento sobre a construção de 
um Estado de Sustentabilidade, nesta Era da Sinestesia. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 
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A  IDENTIFICAÇÃO 
1 Nome: 
 
2 Produtor de: 

  HORTIFRUTI 
  MEL 

3 Idade: 
 
4 Sexo: 

  Feminino 
  Masculino 

5 Cor/Raça: 
  Branca 
  Preta 
  Amarela 
  Parda 
  Indígena 
  Sem declaração 

6 Etnia: 
 
7 Descendência: 
 
8 Faixa de Renda: 
 
9 Escolaridade: 

  Analfabeto 
  Fundamental incompleto 
  Fundamental completo 
  Médio incompleto 
  Médio completo 
  Superior incompleto 
  Superior completo 
  Mestrado 
  Doutorado 

 
B  ENDEREÇO E COMUNICAÇÃO 
10 Como você gostaria de ficar sabendo sobre as reuniões da cooperativa? 
 
11 De quanto em quanto tempo você ligaria para alguém da cooperativa para saber das reuniões? 
 
12 Para quem você ligaria para saber sobre as reuniões da cooperativa? 
 
13 Telefone: 

Residencial   
Celular   
Outro   
Outro   
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14 Tem internet? 
  SIM 
  NÃO 

15 E-mail: 
 
16 Endereço: 

Logradouro:   
Bairro:   
Sítio:   
Ref. Poste Copel:   
CEP:   

17 Estabelecimento: 
  Rural 
  Urbano 

18 Município: 
  Curiúva 
  Figueira 
  Imbaú 
  Ortigueira 
  Reserva 
  Telêmaco Borba 
  Tibagi 
  Ventania 

 
C  ESTRUTURA FAMILIAR E DEPENDENTES DO COOPERADO 
19 Quem convive em sua casa ou de seus dependentes? 

Nome Relação 
familiar Idade Cooperado Atividade 

SIM NÃO Residencial Rural Comercial Estudante 
                  
                  
                  
                  
                  

 
 
D  FELICIDADE, EQUILÍBRIO, HARMONIA E SATISFAÇÃO 
20 Qual é o seu sonho? 

  Nível: Descrição: 
1 Individual   
2 Familiar   
3 COOPERATIVA   
4 Município   
5 Estado   
6 Brasil   
7 Mundo   
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21 O que lhe faz feliz?  
  Nível: Descrição: 
1 Individual   
2 Familiar   
3 COOPERATIVA   
4 Município   
5 Estado   
6 Brasil   
7 Mundo   

22 Hoje você se sente:  
  Não muito feliz 
  Pouco feliz 
  Muito feliz 

23 Você está: 
5 Completamente satisfeito 
4 Muito Satisfeito 
3 Satisfeito 
2 Insatisfeito 
1 Completamente insatisfeito 

24 Quanto aos itens abaixo, você está: (satisfação de 1-5 conforme questão anterior). 
  1 2 3 4 5 
Consigo           
Relacionamento           
Família           
Amigos           
Trabalho           
Saúde           
Educação           
Renda           
Cultura           
Habitação           
Meio Ambiente           
Política           
Economia           
Sociedade           
COOPERATIVA           
Município           
Estado           
País           
Mundo           

25 Cite uma música ou um tipo de música que soa como harmonia para você. Que você gosta de 
escutar e se sente bem. 
 
26 Cite uma música que soa desarmônica para você, como um barulho. 
 
 
E RELAÇÕES DE TRABALHO, ATIVIDADE PRODUTIVA, RENDA E A COOPERATIVA 
27 Sua atividade produtiva (agropecuária/hortifruticultura/mel) ou escolha profissional é: 

  Temporária 
  Permanente 
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28 Por que se tornou um cooperado? 
 
29 Sua vida melhorou depois da cooperativa? 

  Sim 
  Não 

30 Você se sente mais feliz depois da cooperativa? 
  Sim 
  Não 

31 Por quê? 
 
32 Sua relação com a cooperativa é: 

  Temporária 
  Permanente 

33  Você pensa em mudar de atividade produtiva ou profissional? 
  Sim 
  Não 

34 Você pensa em sair da cooperativa? 
  Sim 
  Não 

35 Cite aspectos positivos na sua vida depois da cooperativa. 
1 -   
2 -   
3 -   

36 Cite aspectos negativos na sua vida depois da cooperativa. 
1 -   
2 -   
3 -   

37 Você tem outra atividade produtiva ou profissional além da cooperativa?  
  Sim Qual? 
  Não 

38 Você teve outra atividade produtiva ou profissional antes da cooperativa? 
  Sim Qual? 
  Não 

39 Cite suas 3 principais fontes de renda ou canais de venda: 
1 -   
2 -   
3 -   

40 Qual é a participação da cooperativa na composição da renda? (Indicação em folha de papel com 
marcações de 25%; 50%; 75%; 100%) 

  100% 
  75% 
  50% 
  25% 
  Menos de 25% 
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41 Cite 3 meios e instrumentos de trabalho dos quais você mais depende para produzir: 
1 -   
2 -   
3 -   

42 Cite 3 insumos dos quais você mais depende para produzir: 
1 -   
2 -   
3 -   

43 Com quem você mais conversa e troca experiências de trabalho? (cooperado e não cooperado) 
1 -  
2 -  
3 -  

44 Quem melhora a produtividade do seu trabalho? Como? (O fato dessa pessoa existir é importante 
para que você possa trabalhar melhor) 

1 -    
2 -    
3 -    

45 Cite 3 cooperados que melhoram a produtividade do seu trabalho 
1 -   
2 -   
3 -   

46 Cite 3 instituições (organizações, empresas, estabelecimentos) que melhoram a produtividade do 
seu trabalho 

1 -   
2 -   
3 -   

47 Se você tivesse 10 prioridades na vida, em que lugar estaria a cooperativa? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48 Como você se comporta em relação à cooperativa? 
  Coopero muito 
  Coopero 
  Coopero pouco 
  Faço entregas 
  Não coopero 

49 Você considera que fazer entregas é um esforço suficiente para a cooperativa prosperar? 
  Sim 
  Não 

50 Na sua opinião, o que é cooperação? 
1 -   
2 -   
3 -   

51 Existe um planejamento com objetivos, metas e prazos para atingir a prosperidade da cooperativa? 
  Sim 
  Não sei 
  Não 
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52 Você conhece os processos e procedimentos necessários ao funcionamento da cooperativa? 
  Sim 
  Alguns 
  Não 

53 Gostaria de ficar sabendo? 
  Sim 
  Não 

54 O quê você gostaria de ficar sabendo de processos e procedimentos sobre a cooperativa? 
1 -   
2 -   
3 -   

55 Você conhece: 
 Sim Pouco Não 
O telefone da Cooperativa?       
O endereço da Cooperativa?       
O histórico da Cooperativa?       
O Estatuto da Cooperativa?       
A Lei de Cooperativas?       
A sede da COOCAT-MEL?       
Alguns saberes que estão na sede da cooperativa?       

Entre os 12 dizeres, 3 foram selecionados pelo presidente para que os cooperados tenham acesso à 
informação: 

“O que é COOPERATIVA? É uma sociedade de pessoas e não de capital” 
“Por que devo participar regularmente da cooperativa? Porque cabe aos cooperados, na condição de proprietários da 
cooperativa, assumir as decisões coletivas, bem como acompanhar sua execução e seus resultados” 
“As pessoas têm receios a mudanças de paradigmas: (1) Acreditar que novas mudanças possam trazer bons resultados; (2) fazer com que essas mudanças atinjam as metas estabelecidas; (3) confiar e acreditar que as novas decisões podem trazer 
o sucesso esperado por todos.” 
“Mudanças não querem dizer necessariamente que devemos mudar nosso dia-a-dia, mas sim compreender e acreditar que as mudanças que ocorrem na organização (cooperativa) podem ajudar muito no sucesso da mesma.” 
“A partir do momento que sou cooperado qual é o meu dever? Conforme estatuto tem a obrigação de: participar de todas as 
reuniões de assembleia Extraordinária; chamadas de capital; entrega de toda a produção de mel; e participação nos lucros 
x despesas da cooperativa.” 
“Para a Cooperativa ter sucesso as pessoas têm que estar dispostas em ajudar e ter atitudes.” 
“O que é cooperativismo? É a forma de organização das atividades socioeconômicas da humanidade, onde as pessoas se 
unem para constituírem uma nova forma de trabalho.” 
“Mas o que é Administração? É o processo de planejar, dirigir e controlar o uso de recursos organizacionais para alcançar 
determinados objetivos de maneira eficiente e eficaz.” 
“Chamamos a administração de AUTOGESTÃO. Autogestão é Responsabilidade do cooperante, será necessariamente e 
sempre, o “dono” da organização, com todos os deveres, diretos e responsabilidades desse tipo de prática societária.” 
“Participar Significa: (1) interagir com a empresa/cooperativa; (2) trabalhar em equipe; (3) participar de decisões e reuniões." 
“Venha ajudar a crescer sua empresa, participe das reuniões, não deixe que os outros tomem as decisões por você, venha fazer a sua história.” 
“Por que tenho que entregar toda a minha produção de mel? (1) para eliminar os atravessadores; (2) para ter mais lucro; (3) 
assim a cooperativa terá um bom capital para o rateio no final do exercício.” 

56 Você considera importante que todos saibam do Estatuto da Cooperativa? 
  Sim 
  Não 

57 Você ficaria responsável por apresentar o Estatuto da cooperativa em uma próxima reunião? 
  Sim 
  Não 

58 Precisaria de ajuda? 
  Sim 
  Não 
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59 Você considera importante que todos saibam sobre a Lei de Cooperativas? 
  Sim 
  Não 

60 Você ficaria responsável por apresentar a Lei de Cooperativas em uma próxima reunião? 
  Sim 
  Não 

61 Precisaria de ajuda? 
  Sim 
  Não 

62 Você seria: 
  Presidente da Cooperativa? 
  O Vice-Presidente da Cooperativa? 
  O tesoureiro da Cooperativa? 
  Conselheiro da Cooperativa? 
 Fiscal da Cooperativa? 
 Secretário da Cooperativa? 

 
F MOMENTOS E COMPORTAMENTOS DA COOPERATIVA 
63 Você acredita que a Cooperativa pode prosperar? 

  Sim 
  Não 

64 Você acredita na mudança do seu comportamento para a cooperativa prosperar? 
  Sim 
  Não 

65 Você acredita na mudança de comportamento dos demais cooperados para a cooperativa 
prosperar? 

  Sim 
  Não 

66 O que são alternativas para a sustentabilidade da cooperativa? 
1 -   
2 -   
3 -   

67 Você constrói alternativas para a sustentabilidade da cooperativa em conjunto com algum 
cooperado? Você convida alguém para fazer algo em prol da cooperativa? 

  Sim 
  Não 

68 O quê? 
 
69 Com quem? 
 
70 Os cooperados constroem alternativas para a sustentabilidade da cooperativa em conjunto com 
você? Alguém lhe convida para fazer algo em prol da cooperativa? 

  Sim 
  Não 

71 O quê? 
 
72 Quem? 
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73 O que caracteriza uma situação ou um momento de desequilíbrio na cooperativa? 
1 -   
2 -   
3 -   

74 O que caracteriza uma situação ou um momento de equilíbrio na cooperativa? 
1 -   
2 -   
3 -   

75 O que caracteriza um comportamento desarmônico na cooperativa? 
1 -   
2 -   
3 -   

76 O que caracteriza um comportamento harmônico na cooperativa? 
1 -   
2 -   
3 -   

77 Cite 5 cooperados com os quais você mais se relaciona. Sua relação com ele é: produtiva(5) 
(familiar(4), amizade(3), religiosa/cultural(2), outra(1). Sua interação com eles é muito ou pouco 
harmônica? 

1 -    
2 -    
3 -    
4 -   
5 -   

78 Cite 3 pessoas relacionadas à COOCAT-MEL ou cooperados que harmonizam muito a cooperativa. 
1 -   
2 -   
3 -   

79 Cite 3 pessoas relacionadas à COOCAT-MEL ou cooperados que harmonizam pouco a cooperativa. 
1 -   
2 -   
3 -   

80 Que forma na natureza poderia representar a COOCAT-MEL em desequilíbrio? 
 
81 Que forma na natureza poderia representar a COOCAT-MEL em equilíbrio? 
 
82 Quando você ingressou na cooperativa? 
 
83 Você acha que em 6 anos de atividades a cooperativa poderia ser comparada a: 

  Um bebê 
  Uma criança 
  Um adolescente 
  Um adulto 
  Um idoso 
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84 Assim como você tem um comportamento cíclico em seu dia, a cooperativa também. De acordo com 
a sua disposição durante o dia, você considera que a disposição da cooperativa pode ser comparada: 

  Ao momento em que você começa a produzir (ganho de produtividade)? 
  Ao momento em que você atinge melhor produtividade? 
  Ao momento em que você já está cansado e precisa de repouso (perda de produtividade)? 

 
85 Suas terras também possuem este ciclo de renovação? 

  Sim 
  Não 

 
86 Sobre a sua satisfação em relação à cooperativa, pode ser comparada a (água, chocolate, outros): 

  Inicial de euforia. Satisfação de tomar um copo de água quando está com sede.  
  Satisfação, sustância e tranquilidade. De tomar o segundo copo de água depois que o primeiro já 

saciou a sede. 
  Quase saturação. De tomar um terceiro copo de água para não passar sede nos próximos 

momentos. 
  Saturação e limite. De saturar sua satisfação com o quarto copo de água e não conseguir finalizá-

lo. 
 
87 Aponte nos anos abaixo os períodos da cooperativa e suas percepções: 

ANO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
A cooperativa estava equilibrada             
A cooperativa estava desequilibrada             
O comportamento entre os cooperados era 
harmônico             
O comportamento entre os cooperados era 
desarmônico             
A cooperativa, no momento inicial (ganho de 
produtividade)             
A cooperativa, no momento ótimo (produtividade)             
A cooperativa, no momento saturação (perda de 
produtividade)              
Sua satisfação inicial de euforia (1º copo de água)             
Sua satisfação tranquila (2º copo de água)             
Sua satisfação (3º copo de água)       
Sua saturação e limite (4º copo de água)             

 
88 Sua sensação em relação à cooperativa hoje é a de que “a conta fecha”? 

  Sim 
  Não 

 
G ESTABELECIMENTO AGROPECUÁRIO 
 
89 Área (ha): 
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90 Atividade: 
  Lavoura temporária 
  Horticultura e Floricultura 
  Lavoura permanente 
  Produção de sementes, mudas e outras formas de propagação vegetal 
  Pecuária e criação de outros animais 
  Produção florestal - florestas plantadas 
  Produção florestal - florestas nativas 
  Pesca 
  Aquicultura 

91 Condição do Produtor: 
  Proprietário 
  Assentado sem titulação definitiva 
  Arrendatário 
  Parceiro 
  Ocupante 
  Produtor sem área 

 
H SISTEMA FINANCEIRO 
92 Você trabalha com o sistema financeiro? 

  Sim 
  Não 

93 Com qual banco ou estabelecimento financeiro? Qual é o motivo? Qual é a dependência? 
 
 
 
 
 
 

 
I SETOR PÚBLICO 
94 Cite 5 programas de Governo de maior dependência:  

 
 
 
 
 
 
 

J SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
95 Utiliza veneno?  

  Sim 
  Não 

 
  

 BANCO COMERCIAL OU DES. FOM. 
TIPO E VALOR DA OPERAÇÃO 

FINANCEIRA Dependência 
Produtiva Familiar Alta Média Baixa 

1       
2       
3       

 PROGRAMA 
1  
2  
3  
4  
5  
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96 Quais? 
1 -   
2 -   
3 -   
4 -   
5 -   

 
97 Cite 3 produtos para os quais você mais utiliza veneno  

1 -   
2 -   
3 -   

 
98 Conhece a despolinização? 

  Sim 
  Não 

 
99 O que faz para ajudar a manter as espécies de abelhas?  


