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Pesquisadores que integram o Progra-
ma de Pós-Graduação em Adminis-

tração (PPGA) da UEL uniram esforços
para desvendar as chamadas redes soci-
ais, movimentos e iniciativas cidadãs que
desenvolvem trabalhos e atividades volta-
das à comunidade. O projeto tem amparo
do Grupo de Pesquisas REOS (Redes
Organizacionais, Sociais e
Sustentabilidade), institucionalizado no
CNPq, que trabalha de forma multi-disci-
plinar com pesquisadores convidados da
UEL, UNESPAR e USP das áreas de
Administração, Contábeis, Estatística,
Psicologia e até Biologia. Desde 2014,
quando iniciaram as atividades nesta área
específica, foram concluídas quatro dis-
sertações, além de inúmeros artigos.

O atual coordenador do Programa,
líder do REOS, professor Ivan de Souza
Dutra (Departamento de Administração”,
lembra que o grupo surgiu a partir do
amadurecimento dos trabalhos acadêmi-
cos. Ele explica que o foco das pesquisas
são as teorias em Redes Sociais (relações
sociais e Sociologia Econômica), basea-
das em estudos que repercutem na
sustentabilidade em contextos políticos e
socioeconômicos. De acordo com o pro-
fessor, estas redes representam laços,
que podem ser fracos ou fortes, e for-
mam estruturas organizacionais,
alicerçadas no tripé confiança, má fé e
oportunidade.

As redes surgem a partir de oportuni-
dades, necessidades ou conflitos, como
reação natural da sociedade em se reorga-
nizar. Os chamados movimentos de
interação social buscam alternativas ou
compensações, com iniciativas
direcionadas à qualidade de vida. Estas
estruturas podem ser descritas como en-
tidades do terceiro setor, cooperativas ou
movimentos sociais organizados, interre-
lacionadas com empresas e governos.

“Nas metrópoles isto ocorre em dife-
rentes níveis de interesse dos indivíduos,
que se organizam buscando políticas so-
ciais ou públicas. O cidadão procura alter-
nativas sustentáveis, consciente ou in-
conscientemente”, define o coordenador.

Cooperativa - Os estudos desenvol-
vidos já demonstraram a estrutura e os
resultados de uma Cooperativa de
Catadores de Material Reciclável de Lon-
drina. Esta organização mereceu duas
dissertações de mestrado, em 2012 e
2014, revelando a sua constituição, fun-
cionamento da entidade, bem como a
inserção socioeconômica dos coopera-
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de Redes e Movimentos Sociais

Pesquisadores de três universidades, com apoio do CNPq, estudam a estrutura
de mobilizações e iniciativas cidadãs voltadas à qualidade de vida da comunidade

dos. Um terceiro trabalho, concluído
também em 2014, demonstrou a organi-
zação e os laços existentes entre os
membros do Consórcio Intermunicipal
para a Conservação do Remanescente da
Bacia do Rio Paraná (CORIPA).

Segundo o coordenador, o grupo REOS
surgiu a partir da conclusão da terceira
dissertação, reunindo alunos de iniciação
científica, pós-graduação, além da partici-
pação da professora Sylmara Lopes
Francelino Gonçalves, do Programa de Pós-
Graduação em Sustentabilidade (PPgS) e
do Programa de Pós-Graduação em Ciênci-
as Ambientais (PROCAM), ambos da USP.

O mais recente trabalho foi desenvol-
vido pelo estudante de pós-graduação,
Carlos Eduardo Lima, sobre a
institucionalização da sustentabilidade em
cursos de pós-graduação Stricto sensu.
Outro estudo de referência foi feito pela
pós-graduanda Dayane Freire
Romagnolo, sobre o Movimento Londri-
na pela Paz e Não Violência, iniciado nos
anos 2000, em Londrina.

A pesquisa resultou em dissertação
de mestrado, concluída este mês, e mos-
trou a influência da imersão social nos
resultados da organização, responsável
pelo desenvolvimento de inúmeras cam-
panhas ligadas ao desarmamento, para a

construção de uma cultura de paz, entre
outras. Outro estudo recente, disserta-
ção de mestrado concluída no início
deste ano, destacou o ativismo digital do
grupo Anonymous, na Venezuela, e como
as relações da rede interagiram para uma
sociedade sustentável, de autoria de Érik
Álvaro Fernandes. O trabalho mostrou as
manifestações ocorridas em 2014, na
Venezuela, de estudantes que utilizaram
os meios virtuais para denunciar a censu-
ra do governo e a restrição à informação,
além dos movimentos sociais em rede.

Sustentabilidade - O vice-coorde-
nador do PPGA, professor Luís Miguel
Luzio dos Santos, define o foco das
pesquisas com o conceito de
sustentabilidade, que implica várias con-
cepções e abordagens. Segundo o pro-
fessor, é importante pensar planejamen-
to sustentável considerando o respeito
ao meio ambiente e à vida humana, ne-
cessidades e particularidades.

“Temos uma visão sistêmica de rede,
onde cada fio interage e não há como
isolar conceitos”. O professor afirma
que o termo sustentabilidade é amplo e
prevê a busca do equilíbrio, com vistas a
uma dimensão social, ambiental, finan-
ceira e cultural. Ele exemplifica com a
região amazônica, comumente vista sob

a ótica da diversidade ambiental. Porém,
a sustentabilidade vislumbra esta região
sob a dimensão da conservação ambiental,
somada às necessidades dos cerca de 4
milhões de habitantes que moram naque-
le estado, sem contar as particularidades
dos povos da floresta.

Histórico - O PPGA existe desde
1999 e adota duas linhas de pesquisa,
Gestão de Organizações (GOR) e Políti-
ca de Gestão Sócio Ambiental (PGSA), e
é um dos poucos no país a focar a
sustentabilidade. O programa surgiu a
partir do esforço de docentes do Depar-
tamento de Administração que se uniram
a colegas da UEM, criando um programa
Stricto sensu consorciado (antigo PPA).

Durante 10 anos os professores de-
senvolveram estudos de diferentes abor-
dagens de organizações e gestão para a
questão social, ambiental, além de outras
dimensões da sustentabilidade. Isso con-
tribuiu na elaboração do projeto de
Mestrado com área de concentração em
Gestão e Sustentabilidade.

O Programa de Pós-Graduação em
Administração (PPGA) da UEL foi criado
oficialmente em 19 de março de 2009
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CEPE), aprovado pelo Conse-
lho Técnico Científico da CAPES/MEC.
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