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“Se trabalharmos sobre o mármore, um dia ele se 

acabará. Se trabalharmos sobre o metal, um dia o 

tempo o consumirá. Se erguermos templos, um dia 

se tornarão pó. Mas se trabalharmos sobre almas 

jovens e imortais, se nós a imbuirmos com os 

princípios do justo temor ao criador e amor à 

humanidade, nós gravaremos sobre essas almas 

algo que brilhará eternamente. Daqui a cem anos 

pouco importará o quanto tenhamos acumulado no 

banco, que tipo de casa, palacete ou 

carro possuímos. Mas o mundo poderá ser 

diferente, talvez porque fomos importantes na vida 

dos jovens.”  

(Frank Sherman Land, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho é uma explanação sobre as redes sociais e interações 

pessoais, o fluxo de informação dentro de um grupo. O objeto de estudos é a Ordem 

DeMolay do estado de São Paulo. O objetivo é verificar se a Ordem DeMolay possui 

uma rede social e identificar a principal ferramenta utilizada na comunicação dos 

atores da rede. Para coleta de dados, foi utilizado um questionário criado no Google 

Doc. cujas repostas foram tratadas no software Excel 2016 e repassadas para o 

software NodeXL para assim gerar os gráficos e apontamentos, que permitiram o 

cruzamento das informações sobre os membros da Ordem DeMolay e sua frequência 

de comunicação. O objetivo da pesquisa foi alcançado com a constatação de que a 

Ordem DeMolay do estado de São Paulo forma uma rede e sua principal ferramenta 

de comunicação é o aplicativo de mensagem instantânea de aparelhos de telefone 

móvel chamado WhatsApp. 

Palavras Chave: DeMolay; Maçonaria; Rede social; WhatsApp   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work is an explanation of social networks and personal interactions, or 

flow of information within a group. The study object to the DeMolay Order of the state of São 

Paulo. The objective is to verify if the DeMolay Order has a social network and to identify a 

main tool used in the communication of the actors of the network. For data collection, a 

questionnaire created in Google Doc was used. Responses were treated without Excel 2016 

software and transferred to the NodeXL software to generate the graphs and notes, which 

allowed the information to cross over members of the DeMolay Order and its frequency of 

communication. The objective of the research was reached with a finding that the DeMolay 

Order of the state of São Paulo forms a network and its main communication tool is the 

instant messaging application of cellular handsets called WhatsApp. 

 

Keywords: DeMolay; Masonry; Social network; WhatsApp 
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1 INTRODUÇÃO  
 

O estudo sobre redes sociais vem se desenvolvendo ao longo dos anos nas ciências 

sociais, despertando interesse em outras áreas do conhecimento. Isso ocorre em áreas como 

a sociologia, saúde, educação, administração e tecnologia com desenvolvimento, pela 

matemática da teoria dos grafos.  

Falar em rede social significa trabalhar com conexões entre pessoas e organizações 

buscando entender o fluxo das informações. Um objetivo da rede social é identificar atores e 

suas relações para intervir na realidade social. A rede é um conjunto de relações que se 

entrelaçam formando o que se denomina de tecido social. 

Os conceitos de rede e sua aplicação não são recentes (NOHRIA 1992), revelando 

que desde a década de 1930 este conceito vem sendo aplicado nas mais diversas áreas do 

conhecimento. As organizações do Terceiro Setor e suas funções na gestão das políticas 

sociais criam soluções em tempo real que proporcionam um ganho para a superação dos 

problemas sociais objeto das organizações da sociedade civil. 

O princípio básico, para a construção de uma rede social, é a definição de objetivos 

definidos coletivamente pelos seus membros, para realizarem ações compartilhadas pelos 

seus atores. De forma mais abrangente, a rede social pode ser entendida como um espaço, 

onde pessoas e organizações comprometem-se a superar os problemas sociais de forma 

integrada para alcançar os objetivos da rede. Os componentes da rede são indivíduos que 

devem ter suas diferenças e singularidades respeitadas, pois a estrutura em rede, possibilita 

a articulação e a troca de conhecimento, preservando as individualidades. 

Numa palavra, cada pessoa que passa por outra, como estranhos 

aparentemente desvinculados na rua, está ligada a outra por laços invisíveis, 

sejam estes laços de trabalho e propriedade, sejam de instintos e afetos. Os 

tipos mais díspares de funções tornaram-na dependentes de outrem e 

tornaram outros dependentes de outrem e tornaram outros dependentes dela. 

Ela vive e viveu numa rede de dependências (ELIAS, 1994, p.22) 

 

A liderança na rede é um poder que emerge, pois, a rede, não possui um poder 

constituído, pois muda em função das relações que seus membros estabelecem entre si. O 

poder flui na rede, em decorrência do processo de descentralização que existe no seu interior. 

O processo de tomada de decisão, em rede ocorre não em função da formalização, mas da 

busca de consenso que seus integrantes mobilizam para realizar suas atividades. 
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Com o surgimento das redes eletrônicas ou mídias sociais, introduz uma forma 

dinâmica e articulada de trabalhar com a informação (Ancioli, 2007). Os aplicativos de 

mensagens eletrônicas contidos nos smartfones estão mudando a dinâmica de troca de 

informações nas redes sociais. A velocidade com que essas informações circulam na rede 

supera os limites físicos, por exemplo da distância, ocasionando o desenvolvimento mediado 

pela tecnologia e integração da rede. 

Esta dissertação tem como objetivo estudar uma rede de jovens de 12 a 21 anos, com 

o nome de Associação Beneficente Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, que, 

mais especificamente sobre os membros no estado de São Paulo, que passara será 

denominada nesse trabalho Ordem DeMolay.  

A importância que essa ordem dá as relações entre os seus membros, faz com que 

expresse no seu regulamento geral (Regulamento Geral da Ordem DeMolay para o Brasil, 

2016, p3) que um dos objetivos da Ordem é fortalecer as relações entre seus membros. A 

partir desta visão conseguimos observar ao decorrer do trabalho a busca para entender como 

se dá as relações entre os membros do estado de São Paulo, permitindo formular o seguinte 

problema (indagação): A Ordem DeMolay é uma rede social?   

A relação dos membros da ordem Demolay, ocorrem nas reuniões que acontecem 

dentro dos seus capítulos aos sábados, e fora das reuniões a comunicação e feita pelas redes 

sociais. 

Nesse sentido, está dissertação inicia com introdução seguida pelos objetivos e pela 

explicação sobre a Ordem DeMolay. Posteriormente será apresentado o referencial teórico 

que discute a rede social nas suas diferentes visões para em seguida apresentar a 

metodologia da pesquisa os resultados do trabalho em rede e para finalizar as considerações 

finais. 
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2  OBJETIVOS 

Objetivo geral 

• Analisar se as relações entre os membros da Ordem DeMolay, no estado de São 

Paulo, podem ser caraterizadas como uma rede social. 

Objetivos específicos 

• Verificar como as relações entre os membros da Ordem DeMolay fortalecem a 

integração da rede e os mecanismos utilizados nesse processo.   

• Identificar as ferramentas disponibilizadas pela tecnologia para a comunicação e 

consolidação da rede Ordem DeMolay. 
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3 A ORDEM DEMOLAY 
 

A presente dissertação tem como objetivo investigar uma organização do terceiro setor 

que executa muitas atividades voltadas para os jovens, não visando a repercussão e 

divulgação das ações em jornais ou revista. Verificar se essa organização possui uma rede e 

como ela se organiza. 

Existem duas organizações DeMolays no brasil a Associação Beneficente Supremo 

Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil (SCODB), fundada em 12 de abril de 1985 e a 

organização Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil 

(SCODRFB) fundada em 2004, ambas são patrocinadas pela Maçonaria do Brasil. A pesquisa 

focara no SCODB por ser a instituição entre as duas mais antiga, observando apenas os 

membros do estado de São Paulo. O SCODB é uma organização sem fins lucrativos, os seus 

membros são, jovens homens de doze a vinte e um anos de idade. 

Ramalho (2004) explora, em sua tese de doutorado, o universo maçônico, o alfabeto 

maçônico e a relação entre a modernidade e a tradição, junto com abrangência da maçonaria 

no território nacional. Ele apresenta uma parte da constituição do Grande Oriente do Brasil, 

instituição mais antiga da maçonaria no país, que ajuda a entender melhor o que é a 

maçonaria (Ramalho, 2004). 

 

Art. 2°- São postulados universais da instituição Maçônica: 

I. A existência de um princípio criador: o Grande Arquiteto do Universo; 

II. O sigilo; 

III. O simbolismo da Maçonaria Operativa; 

IV. A divisão da maçonaria simbólica em três graus;  

V. A lenda do 3° Grau e sua incorporação aos Rituais;  

VI. A exclusiva iniciação de homens; 

VII. A proibição de discussão ou controvérsia sobre matéria política- partidária, 

religião ou racial, dentro dos templos ou fora deles, em seu nome; 

VIII. A manutenção das Três Grandes Luzes da Maçonaria: o livro da Lei, o 

Esquadro e o Compasso, sempre à vista, em todas as sessões das Lojas 

e Corpos; 

IX. O uso do avental (RAMALHO, 2004, p 26) 

 

Muito da maçonaria não está disponível para membros não iniciados, como consta na 

Constituição Maçônica. As informações que estão disponíveis em livros ou mesmo na internet 

são muitas das vezes confusas ou incertas. Um livro mais recente, publicado no Reino Unido 
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com o título Freemasonry – Symbols, Secrets, Significance, traz uma definição que delimita e 

esclarece o que é a maçonaria, levando em conta a constituição mencionada. 

 

(...) a Maçonaria é uma organização fraterna secular, tradicional franqueada 

somente aos homens. Propaga os princípios morais e busca promover a prática 

do amor fraterno e da atividade caritativa entre todas as pessoas – não 

somente entre maçons. Não é uma religião; mas é uma sociedade de homens 

religiosos, na medida em que exige de seus membros que acreditem na 

existência de um “Ser Superior” (MACNULTY, 2007, p 9) 

 

Outra definição da maçonaria, feita por Colucci (2003) uma autora brasileira, se 

assemelha à definição inglesa, e também estando alinhada com a constituição do Grande 

Oriente do Brasil. 

 

Em termos genéricos, podemos definir maçonaria como uma associação 

fraterna, possuidora de uma organização baseada em rituais e símbolos na 

qual o segredo ocupa papel fundamental. É uma instituição que foi e 

permanece sendo acessível principalmente ao sexo masculino e que tem por 

objetivo o aperfeiçoamento intelectual da sociedade, de seus filiados, e a 

promoção da ação filantrópica interna e externa; caracteriza-se por não orientar 

política e religiosamente seus membros (COLUCCI, 2003, p 26) 

Mesmo na era da comunicação os rituais secretos da maçonaria estão guardados 

apenas aos seus membros, apesar de ter muitos livros sobre o assunto as informações não 

podem ser confirmadas, em pesquisa sobre o tema as informações acabam sendo 

conflitantes, não sendo possível confirmar quais são as atividades secretas realizadas por 

seus membros. 

A maçonaria que em 1919 constituiu a Ordem DeMolay com o Maçom Frank Sherman 

Land (1890-1959) como um órgão que mobiliza jovens de 12 a 21 anos de idade nos Estados 

Unidos da América. 

A história do surgimento da Ordem DeMolay começa em um acidente de caça, em 

1919, na cidade de Kansas, Missouri, Estados Unidos, deixando sem pai uma família, na qual 

Louis Lower (1902-1943) era um menino de 17 anos. Após o falecimento de seu pai, Louis 

Lower transfere a figura de seu pai ao amigo da família, o Maçom Frank Sherman Land, com 

o qual buscava constantemente conselhos e orientações, a quem pediu seu primeiro 

emprego. (DeMolay Internacional, 2016). 
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No fim da primeira guerra mundial existiam muitos jovens nos Estados Unidos da 

América sem pais devido ao grande número de homens que foram a guerra, a ideia de formar 

uma Organização Juvenil que fosse capaz de proporcionar treinamento e guia para formar 

melhores cidadãos era uma das motivações de Frank Land para criar a Ordem DeMolay. Nos 

Estado Unidos até hoje os Maçons que fazem parte da Ordem DeMolay são chamado de 

pelos DeMolays de “Dad” (Papai), esse costume foi alterado quando a Ordem veio para o 

brasil e os DeMolays brasileiros chamam os maçons de Tios. 

Land com ajuda de Lower formam um clube de jovens rapazes, de uma Escola 

Secundária para uma reunião. Esses rapazes organizaram o clube em fevereiro de 1919, com 

Louis Lower e oito amigos. A reunião foi em um templo Maçônico, onde estava presente 

também Frank Sherman, com a finalidade de formar uma nova organização de jovens. No 

espaço de 40 anos, esse movimento foi ativado em 14 países, iniciando centenas de milhares 

de rapazes nos princípios cardeais da Ordem DeMolay que são: Amor filial, reverencia pelas 

coisas sagradas, cortesia, fidelidade, pureza e patriotismo. 

O nome dessa organização veio do tempo das cruzadas. Jacques DeMolay foi o último 

Grão-Mestre da Ordem dos Templários. DeMolay morreu como um mártir da lealdade e 

tolerância. Unanimemente, os jovens que participaram da reunião concordaram que DeMolay 

seria a escolha, usando a pronúncia inglesa. Em 18 de Março de 1919, os nove jovens e 24 

de seus amigos reuniram-se novamente no Templo Maçônico, organizando oficialmente a 

Ordem DeMolay, com o número ideal de 33 jovens. O número de 33 foi sugerido pelo 

significado que tem na maçonaria, no “rito escocês antigo e aceito (REAA) ” da cerimonias 

secretas da Maçonaria existem 33 graus de aprendizado, porem essa sugestão de limitar o 

número de membros foi rejeitada com o argumento de que não era justo limitar o número de 

participantes, devido a possibilidade de poder ajudar muitos jovens em todo os Estados 

Unidos. 

A organização tornou-se também bem-sucedida e conhecida por serviços de caridade, 

treinamento da cidadania e atividades sociais que incentive uma vida saudável. A Ordem 

DeMolay realmente assegurou uma história de sucessos, através de seu trabalho para treinar 

líderes e garantir um mundo melhor para o futuro. 

Em menos de um ano, o Capítulo Mãe da Ordem já possuía 3.000 membros. Em 1934, 

o Presidente Norte Americano Franklin D. Roosevelt foi nomeado 1º Grande Mestre de Honra 

da Ordem DeMolay Internacional. (Associação Beneficente Supremo Conselho da Ordem 

DeMolay para o Brasil, 2016) 
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A Ordem DeMolay foi trazida para o Brasil em 1980, pelo Maçom Alberto Mansur, que 

fundou o Capítulo no Rio de Janeiro em 16 de agosto de 1980 (Castro, 2010). Em 12 de abril 

de 1985, com a visita do grande mestre internacional da Ordem DeMolay, foi fundado o 

Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, dando soberania à Ordem no país 

(Associação Beneficente Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, 2016), com 

cerca de 700 capítulos e mais de 100 mil jovens iniciados e 30.000 DeMolays ativos. 

O Estado de São Paulo é a maior concentração de membros dessa ordem no mundo 

(Associação Beneficente Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, 2016). Alguns 

membros começam a ter um destaque na vida política e profissional, dentro do estado de São 

Paulo e pelo país, levando em conta que a Ordem está no Brasil há quarenta anos e hoje 

superou os Estados Unidos, onde foi criada, em número de membros e de Capítulos¹ (filiais). 

A relevância da pesquisa e a investigação da rede podem ser de importância acadêmica 

significante. 

Em seu estatuto social, a Ordem DeMolay tem como objetivo formar cidadãos 

melhores por meio do aperfeiçoamento moral, intelectual, ético e social dos seus associados, 

promover e estimular a discussão de assuntos de interesse da sociedade em geral e fortalecer 

o caráter dos seus associados e a manutenção dos laços de união entre os membros e 

associados (Estatuto Social da Associação Beneficente Supremo Conselho da ordem 

DeMolay para o Brasil, 2015, p.1). 

Os DeMolays ativos são os jovens de 12 a 21 anos, que realizam o trabalho ritualísticos 

em seus capítulos1 (filiais) podem ingressar na Ordem DeMolay se cumprirem dois requisitos: 

1° Um DeMolay ou Maçom garantir que o pretendente a ingressar na Ordem DeMolay é um 

amigo digno de fazer parte da Ordem; 2° acreditar em um Deus superior não tendo 

importância a qual religião pertence. O ingresso a Ordem é vedado aos politeístas e ateus. 

 

                                                             
1 Capítulo: Significa cada filial da Ordem DeMolay, onde é realizado os trabalhos ritualísticos 

pelos jovens tem o nome de capítulo.  
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Figura 1: Capa DeMolay 

 

Fonte: Manual de Práticas Ritualísticas DeMolay  
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A figura 1 ilustra a roupa ritualística dos DeMolays ativos, essa roupa é vestida sobre 

uma camisa branca e uma calça social preta. O vermelho da capa simboliza a coragem e o 

esforço de cada DeMolay, na luta por uma sociedade mais justas, a cor preta significa, a vida 

antes da Ordem DeMolay, a cor branca simboliza a pureza de pensamentos e ações, uma 

das virtudes cardeais que ensina a Ordem DeMolay. A cor amarela significa a nobreza e a 

realeza, serve para lembrar aos membros de sempre agir com honradez. A camisa social 

branca e a calça social preta representam a igualdade econômica dentro dos trabalhos 

ritualísticos e a diversidade de pensamentos e atitudes entre as pessoas que convivem com 

os membros dentro e fora da Ordem.  

O DeMolay que completar 21 anos de idade passa a ter a denominação de sênior 

DeMolay, encerrando sua trajetória como membro DeMolay ativo. Contudo, poderá continuar 

a frequentar as reuniões da Ordem, porém, sem participar dos trabalhos ritualísticos2. Ele se 

torna um facilitador dos trabalhos externos ou entra para o conselho consultivo do seu 

capítulo. Os maçons fazem parte, exclusivamente, do conselho consultivo e devem guiar os 

DeMolays ativos nos seus trabalhos e garantir a infraestrutura para o bom andamento da 

reunião. (Estatuto Social da Associação Beneficente Supremo Conselho da Ordem DeMolay 

para o Brasil). 

A roupa de um sênior DeMolay é composta por uma camisa branca calça social preta, 

com o mesmo significado da roupa dos DeMolays ativos, com a diferença que em vez da capa 

o sênior usa um paletó preto simbolizando as responsabilidades na vida adulta e a liderança 

que ele deve desenvolver em sua vida pessoal e no trabalho sendo melhor homem utilizando 

sempre os princípios cardeais aprendidos nas reuniões ritualísticas da Ordem DeMolay. Os 

Maçons vestem terno completo, não tendo significado especifico encontrado dentro da Ordem 

DeMolay.  

Em 12 de abril 1985 foi autorizado pelo Supremo Conselho Internacional da Ordem 

DeMolay -ISC (sigla em inglês). A criação de uma estrutura independente do ISC no território 

brasileiro, essa conquista foi alcançada pelo Maçom Alberto Mansur. Com isso foi   instalado 

                                                             
2 Trabalhos ritualístico: Ensinamento sobre as sete virtudes cardeais- Amor filial, reverencia pelas coisas  
Sagradas, cortesia, companheirismo fidelidade, pureza e patriotismo  
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Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil e, posteriormente, criada a estrutura de 

comando da Ordem DeMolay conforme tabela 1. 

Tabela 1: Esquema estrutural da Ordem DeMolay 

 

A estrutura de comando é formada por um Grande-Mestre nacional (presidente, 

obrigatoriamente Maçom) e um Grande- Mestre adjunto (vice-presidente, obrigatoriamente 

Maçom) que compõem a liderança adulta.  

O Grande-Mestre nacional e o seu adjunto não são obrigatoriamente DeMolays sênior, 

podem ser apenas Maçons. Para se candidatar a um cargo dentro da estrutura de comando 

da liderança adulta o único requisito é que seja Maçom, mesmo que esse Maçom nunca tenha 

sido um DeMolay. Nos últimos 10 anos a Ordem teve 6 Grande-Mestres que eram sênior 

DeMolay e Maçons incluindo o atual Grande-Mestre nacional. 

A liderança nacional juvenil é composta pelo mestre conselheiro nacional 

(obrigatoriamente um DeMolay ativo, com idade entre 12 e 21) e um mestre conselheiro 

nacional adjunto (obrigatoriamente um DeMolay ativo, com idade de 12 a 21), que podem 

nomear quantos DeMolays ativos julgarem necessários para auxiliar na sua gestão.  

A liderança adulta e a liderança juvenil nacional são eleitas indiretamente pelos votos 

dos Grande- Mestres estaduais e mestres conselheiros estaduais. Cada estado possui uma 

quantidade diferente de votos, o que é determinado pelo número de Capítulos (filiais) 

regulares em cada estado (Regulamento Geral do Supremo Conselho da Ordem DeMolay, 

2015). 

Operacional 

Liderança 
Estadual 

Liderança  
Nacional 

Supremo 
Conselho 

Grande 
Capítulo 
Estadual 

Capítulos Conventos 
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Um capítulo regular obrigatoriamente deve ter 4 maçons e/ ou sênior DeMolay no 

conselho consultivo, sendo que o presidente do conselho obrigatoriamente deve ser um 

maçom, e no mínimo 16 DeMolays ativos regulares. 

Cada estado tem um Grande Capítulo Estadual, contendo os cargos eletivos de 

Grande- Mestre estadual (presidente obrigatoriamente Maçom) e Grande- Mestre estadual 

adjunto (vice-presidente obrigatoriamente Maçom). Lideranças adultas podem nomear outros 

Maçons ou sênior DeMolays para ajudar a administrar os estados.  

Nas lideranças juvenis (DeMolays ativos, com idade de 12 a 21), existem ainda, na 

esfera estadual, o Mestre conselheiro estadual e o seu adjunto, eleitos separadamente 

(presidente e vice da liderança juvenil estadual), que podem nomear quantos membros 

quiserem para ajudar a administrar os projetos da Ordem no estado.  

Cada estado é dividido em regiões administrativas, que devem ter, obrigatoriamente, 

um Mestre Conselheiro Regional, eleito pelos membros da jurisdição regional, e uma liderança 

adulta, obrigatoriamente um maçom nomeado pelo grande mestre estadual.  Foi 

disponibilizado pelo Grande Capítulo do estado de São Paulo a decreto n° 243/2014-

2015(Anexo 1) que divide o estado em 14 regiões administrativas.  

 Na base da estrutura da organização, existem os capítulos da Ordem DeMolay. Cada 

capítulo tem sua peculiaridade e objetivo, não podendo sair das sete virtudes cardeais ou 

virtudes que norteiam as ações dos membros da Ordem DeMolay, que são: Amor filial, 

reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. 

  Um associado só é regular quando cumpre dois requisitos: primeiro, ter pago a taxa 

anual para a Associação Beneficente Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, o 

que foi verificado no dia vinte e três de junho de dois mil e dezesseis, com o Grande Capítulo 

do Estado de São Paulo, e era de setenta reais; em segundo lugar, estar quite com as taxas 

pagas ao seu capítulo, quando/ se houver, pois esta é estipulada internamente, não tendo 

influência do Grande capítulo estadual e do Supremo Conselho. 

Nos capítulos (filiais), os associados se reúnem nos três primeiros sábados do mês. 

Cada capítulo é patrocinado por um ou mais grupo de maçons, denominados “Augusta e 

Respeitável Loja Simbólica”. A estrutura interna de cada capítulo é formada por vinte e três 

oficiais, que obrigatoriamente devem ser DeMolays ativos, e o conselho consultivo, que é 

formado por sênior DeMolays Maçons. 

O nome “ Convento “ é utilizado na ordem DeMolay para denominar o local onde os 

DeMolays se dedicam a aprimorar a moral e a filosofia. Uma espécie de reforço ás 7 grandes 
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virtudes (1 Amor filial, 2 reverência pelas coisas sagradas, 3 cortesia, 4 companheirismo, 5 

fidelidade, 6 pureza e 7 patriotismo) que norteiam o trabalho DeMolay dentro e fora dos 

capítulos (filial). Dentro do convento os DeMolays são chamados de cavaleiros, como uma 

referência aos cavaleiros templários. 

Em cada uma das 14 regiões administrativa do estado de São Paulo existe um 

convento que funciona no último sábado de cada mês e tem como objetivo reunir todos os 

DeMolays maiores de 16 anos e menores de 21. A entrada no convento é opcional para o 

DeMolay, devido a disponibilidade de horário para frequentar as reuniões e a vontade para 

participar e estudar. No convento o modo com que as lições são passadas é através da 

história dos cavaleiros templários, até o fim dessa pesquisa eram 7 lições, com os seguintes 

temas: 

1° Cavaleiro da Capela 

2° Cavaleiro da Cruz de Salém 
3° Ex-Templário 
4° Tableau 
5° Tríade 
6° Ébano 
7° Anon 
8° Cavaleiro da Cadência 

 

Sendo cada lição passada em ordem da 1° à 8° não podendo pular nenhuma lição ou 

estuda-las de modo aleatório, tendo no mínimo 5 meses de intervalo entre uma e outra lição, 

dependendo da idade do DeMolay. A 6° lição a idade mínimo é 19 anos para poder iniciar os 

estudos, todas essas lições são chamadas de “Programa de Avaliação e Certificação de 

Cavaleiro” – PACC. (Regulamento Geral do Supremo Conselho da Ordem DeMolay, 2015). 

Essa visão sobre a Ordem DeMolay é baseada em obras literárias e artigos disponíveis 

ao público não foi possível aprofundar sobres os trabalhos secretos ou a lição que a Ordem 

DeMolay ensina em suas reuniões secretas.  
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4 REFERÊNCIAL TEÓRICO 
 

A origem da palavra “rede” vem do latim retis, que é o entrelaçamento de fios com 

espaçamentos regulares que lembra um tecido. Uma rede social, assim como um tecido, é 

uma malha de relacionamentos cujos vínculos possuem densidades diversas. O termo “rede 

social” foi cunhado em 1954 por John Barnes, pesquisador do Rhodes-Livingstone. Com o 

tempo o conceito de rede social ganhou novas aplicações em diferentes áreas do 

conhecimento. Foi utilizado o conceito de rede em muitas disciplinas, como por exemplo na 

sociologia – Rede Social, e na informática – rede de computadores.  

A análise de redes sociais, em sua amplitude e multidisciplinaridade, 

trouxe o cruzamento de duas tradições distintas: de um lado, a dos cientistas 

sociais que atuam em uma linha mais qualitativa e que buscam conceituar e 

entender o que é rede social pela reflexão crítica sobre os fatos sociais, quais 

são os atributos relevantes e como evoluem. De outro lado, os que buscam 

construir modelos matemáticos cunhados em ferramental desenvolvido para 

ciências como a física e química. Ambos lidam com complexidades: os 

primeiros com a complexidade do ambiente social; os segundos com a busca 

de modelos representativos que possam não apenas descrever, mas também 

prever a evolução das redes sociais. (JUNQUEIRA, 2016. p. 35.). 

Ambos estudos não são antagônicos, mas sim um complemento que usados em 

conjunto na pratica social auxiliam a ter novos insights através da observação e estudo das 

representações gráficas geradas. 

Alguns fatores têm impulsionado a existência das Redes Sociais, dentre elas 

separasse: a transformação no papel do Estado, o surgimento das organizações sociais, o 

desenvolvimento tecnológico tornando os processos de comunicações mais rápidos. Esses 

fatores em destaque fizeram com que os indivíduos e organizações pudessem desenvolver 

suas Redes Sociais.  

Com tudo os primeiros estudos sobre redes sociais não são recentes: uma pesquisa 

sociológica de 1920, mencionada por Freeman (1996), analisa como o contexto social e o 

padrão de relacionamento influenciava o comprometimento individual de crianças pré-

escolares. Outros estudos foram feitos e muitas outras contribuições foram inseridas ao longo 

dos anos segundo Mance (2012) (cf. anexo 2). 

Na década de 1990, a Rede Social ganha importância, especialmente, com o 

crescimento e desenvolvimento das organizações da sociedade civil. As pessoas organizam-
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se em torno dos mais diversos temas com o intuito de reforçar a colaboração e a solidariedade 

com o intuito de resolver as dificuldades comuns (TEIXEIRA el al., 2009)  

O principal elemento da rede é o ator, uma unidade que representa uma pessoa ou 

um conjunto de pessoas, organizações, empresa ou associação, que possuam características 

próprias e identificáveis. Os atores se relacionam e forma os chamados “nós”. Assim, um 

grupo pode ser definido como um conjunto de nós interligados estabelecendo relações de 

determinado tipo, o conjunto finito de atores, que estabelecem relações, são denominados 

“grupos”. Podemos, por exemplo, criar o grupo “amigos de infância” a partir desses elementos 

vivos que continuaram as relações após 20 anos.  

Os grupos podem ser divididos em subgrupos em que cada ator tem laços com todos 

os demais membros do subgrupo a que pertence. Os laços são definidos em função da 

importância que determinada relações que eles estabelecem entre si, de acordo com sua 

natureza ou origem, intensidade, sentido e relevância na consecução dos objetivos do grupo. 

Também na rede, os atores se relacionam buscando compartilhar objetivos que 

possibilitem a compreensão da realidade social, privilegiando os sujeitos e o seu 

conhecimento dos problemas. Nesse sentido, “os objetivos, definidos coletivamente, articulam 

pessoas e instituições que se comprometem a superar de maneira integrada os problemas, 

respeitando a autonomia e as diferenças de cada membro. A rede, portanto, é uma 

“construção coletiva que se define à medida que é realizada” (Junqueira, 2000:39).  

Contudo, a rede social possui diversas maneiras de serem apreendidas, por exemplo:  

A existência de uma rede depende de uma realidade múltipla e complexa, onde 

o reconhecimento do outro e a definição de objetivos comuns possibilitam a 

construção de um tecido social. Isso significa que a rede social se constitui a 

partir da interação entre os sujeitos (PINTO e JUNQUEIRA, 2009, p. 1092). 

Outra maneira de ver a rede é como Marteleto (2001) a compreende. 

Sistema de nodos e elos; uma estrutura sem fronteiras; uma comunidade não 

geográfica; um sistema de apoio ou um sistema físico que se pareça com uma 

árvore ou rede. A rede social, derivada desse conceito, passa a representar um 

conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de 

valores e interesses compartilhados. (MARTELETO, 2001 p.71) 

 

Essas concepções de rede de alguma maneira são similares uma vez que elas 

visualizam as redes como um conjunto de atores independentes que compartilham interesses 

comuns.  
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A rede social é vista por Marques (1999, p.46) como “o campo presente em 

determinado momento, estruturado por vínculos entre indivíduos, grupos e organizações 

construídos ao longo do tempo”.  Estes vínculos são construídos entre pessoas próximas ou 

não, é que mesmo assim interagem tendo em vista um objetivo comum. 

Vivemos em um mundo dinâmico, onde a tecnologia proporciona maior rapidez nos 

processos, na divulgação e circulação da informação, e as redes sociais neste contexto estão 

cada vez mais presente nas interações sociais mediadas por essa tecnologia. As interações 

acarretam em laços sociais que é uma das contribuições do Granovetter no entendimento das 

relações sociais em rede. 

Granovetter (1973) formulou a teoria dos laços fortes e fracos. O laço forte para o 

autor, seria aquele que vem da linhagem sanguínea, como pais irmãos e avós, ou aquelas 

interações onde deve ser empregado mais tempo de convívio para  se fortalecer, também 

deve ter uma intensidade emocional, intimidade e confiança mútua e reciprocidade que 

caracterizam um laço. Em seu artigo posterior de 1983, A Força dos Laços Fracos: Uma 

Teoria da Rede Revisitada, o autor revê alguns dos conceitos formulados na obra anterior de 

1973. Para ele nas Redes os laços fortes possuem uma identidade comum, ou seja, as 

dinâmicas geradas nessas interações não se estendem além dos clusters, por isso mesmo, 

nas redes de laços fortes, procura-se referências para a tomada de decisão. As relações com 

alto nível de credibilidade influenciam indivíduos que compartilham laços fortes e que 

comumente participam de um mesmo círculo social.  

Granovetter também define laços fracos como aqueles que são formados mais 

facilmente e podem ser temporários, apenas para atingir um objetivo. Prates (2009) diz que 

os laços fracos são importantes na eficiência de mobilizar pessoas, e que a participação em 

reuniões da comunidade tem uma alta influência para essas relações. 

Granovetter, em sua revisão de 1983, agrega uma nova compreensão dos laços 

fracos. Uma delas é que estes laços são responsáveis por trazer inovações à rede. Porém, 

ressalta que essas inovações só serão aceitas pela rede se tiver um sentimento de 

identificação e confiança entre os membros da rede. A figura 2 apresenta as relações entres 

os conceitos de laço forte e fraco mediados pela inovação. 
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Figura 2: Inovação nos laços 

 

Esq. 1. Diagrama de Granovetter: Laços Fortes e Laços Fracos 

Os laços fortes apresentam uma tendência a segurança, pois suas relações são mais 

intensas e possuem maior proximidade entre os atores. Enquanto os laços fortes estabelecem 

relações entre amigos e familiares os laços fracos, por outro lado, trazem o desconhecido, 

pois as relações não são entre familiares e amigos, mas entre pessoas próximas que criam a 

possibilidade de agregar novos atores tendo em vista a inovação.  

Os laços fracos são úteis no fornecimento de informação e na abertura de 

novas possibilidades a baixo custo [...] de fato, tanto on-line, quanto off-line, os 

laços fracos facilitam a ligação de pessoas com diversas características 

sociais, expandindo assim a sociedade para além dos limites socialmente 

definidos. (CASTELLS, 2009, p.445) 

 

Nesse sentido, as redes de laços fortes são estruturadas com poucas conexões de 

“laços fracos” e acabam tendo menos inovações. Quanto mais nós na rede, vindos através 

dos indivíduos com laços fracos, a possibilidade de ideias e inovação para oxigenar a rede já 

formada de laços fracos é maior. Quanto menos relações de laços fracos existirem numa 

sociedade estruturada em laços fortes haverá menos pontes e menos inovação. Por isso que 

Castells argumenta a importância dos laços fracos, utilizando as redes digitais ou mídias 

sociais. 

Com o surgimento das redes sociais digitais ou mídia social e a comunicação virtual, 

as interações entre laços fracos e fortes também tiveram mudanças. As pessoas passam 

muito tempo na rede on-line e as interações, que antes eram feitas pessoalmente, são 

realizadas, muitas vezes, via aplicativos, o que expandiu a conexão entre os indivíduos. Essa 

nova característica da sociedade demonstra que os laços fortes continuam tendo mais 

  

  Inovação  

Laços Fortes  

Laços Fracos  

Laços Fortes  
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interação via internet e aplicativos, sofrendo uma intercalação entre presença física e on-line, 

principalmente quando a presença física se torna impossível por motivos de distância ou falta 

de tempo. 

(...) parecem indicar que a Internet é eficaz na manutenção de laços fracos, 

que de outra forma seriam perdidos. Sob certas condições, a internet pode criar 

novos tipos de laços fracos como nas comunidades de interesse. Parece 

também desempenhar um papel positivo na manutenção de laços fortes à 

distância. (BARRY WELLMAN, 1999 APUD KAUFMAN 2012, P. 213)  

 

Os laços fracos também sofreram uma mudança na interação, pois se tornaram muito 

mais rápidos e aumentaram em quantidade com o uso dos aplicativos de comunicação e 

fóruns de discussão, o contato com desconhecidos. Vale ressaltar que, apesar de os laços 

fracos serem criados apenas no ambiente on-line, a motivação desses laços parte do 

ambiente off-line, assim o ambiente on-line se torna uma extensão do ambiente off-line, e os 

diversos sites e aplicativos auxiliam esta oscilação. 

As redes on-line, quando se estabilizam em sua pratica, podem formar 

comunidades, comunidades virtuais, diferentes das físicas, mas não 

necessariamente menos eficazes na criação de laços e na mobilização. 

(CASTELLS, 2009, p 109) 

 

O terceiro setor também foi bem explorado pelos laços fracos e fortes. O teste da 

eficiência em mobilizar pessoas do Prates (2009), na cidade de Belo Horizonte, nos mostra 

que os laços fracos têm uma importância na mobilização dos movimentos sociais. 

(...) a eficácia coletiva, mediada por índices de qualidade de vida, é influenciada 

de forma significativa estatisticamente pela existência maior ou menor de 

capital social, mas que é a presença, ou não, de laços fracos, ou participação 

em redes sociais, que determina o grau de eficácia coletiva das comunidades 

carentes (PRATES, 2009, p. 1124) 

 

Essa mobilização e manutenção dos laços passa pelas ferramentas disponibilizadas 

pela tecnologia. No Brasil, segundo a pesquisa realizada pelo MEF (Mobile Eco system 

Fórum) em 2016, 76 % dos usuários de redes móveis utilizam o aplicativo WhatsApp para se 

comunicar diariamente. Com base no IBOPE de 2010, 94 milhões de brasileiros têm acesso 

à internet via celular. Não importa quais ferramentas a rede utiliza para se desenvolver todas 

possuem algumas características.  
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Para facilitar a identificação de redes complexas dentro de um grande grupo foi criado 

por John Barnes (1969) a denominação de “clique” “0” ou “bloco” que é: um conjunto de sub- 

grupos dentro de um grupo maior de análise da rede. 

(...) ”clique”, uma associação informal de pessoas por meio das quais há um 

grau de sentimento de grupo e de intimidade e na qual certas normas grupais 

de comportamento tenham sido estabelecidas. Um “clique” é um grupo intimo 

não- familiar, composto por membros, os quais podem variar em números de 2 

a 30 ou mais pessoas (BRAGA M. C. 2008, p.140)  

Os cliques dentro de uma rede podem se organizar em volta de uma informação, ação 

ou objetivo, e é fundamental para entender melhor as redes e seus objetivos. Outra forma de 

definir clique é um grupo de atores no qual cada um está diretamente e formalmente ligado a 

todos os outros. Assim os participantes desse clique dentro da rede como um todo devem ter 

vínculos diretos com todos os outros participantes do bloco, a partir de 2 pessoas, e, conforme 

a rede vai aumentando, o clique vai aumentando em torno do objetivo. 

A interação entre os agentes da rede também é de importância para o entendimento 

do fluxo da informação e do poder dentro da rede. Um exemplo é uma rede composta por 3 

atores (A, B, C), quando os 3 estão ligados simultaneamente como na figura 3.  

 

 

Figura 3: Rede Fechada 

 

 

         Fonte: MIZRUCHI 2006 

 

Essa interação (figura 3) simultânea permite que o fluxo de informação não tenha 

represamento ou controle, por nenhum dos atores envolvidos na rede, o poder de controlar a 

informação dentro da rede é nulo ou irrelevante para toda a rede. 

A 

B C 

A 
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Figura 4: Rede Aberta 

 

 

Fonte: MIZRUCHI 2006 

A figura 4 representa uma rede onde o ator “A” está ligado aos atores “B” e “C” e por 

consequência os atores B e C não estão ligados entre si diferente da figura 3, nesse tipo de 

rede o ator “A” funciona como um mediador da informação. Esse tipo de estrutura possibilita 

que o ator “A” possa tirar vantagens sobre a possível comunicação entre os atores “B” e “C” 

devido a mediação. 

A análise de redes é, em tese, aplicável a virtualmente qualquer 

assunto empírico. Embora os analistas de redes tenham abordado uma ampla 

gama de assuntos, três áreas que mereceram atenção especial por causa de 

sua relevância teórica são os efeitos da centralidade do agente sobre o 

comportamento, a identificação de subgrupos da rede e a natureza das 

relações entre as organizações. (MIZRUCHI, P,74, 2006) 

Uma das características relevantes sobre a posição do ator na rede é a centralidade. 

Esta centralidade é entendida como o ator que controla o maior número de recursos dentro 

de uma rede ou um clique. A posição do ator dentro da Rede Social é uma propriedade 

estrutural da rede. Diversos autores (LEVINSON; ASAHI 1995; TSAI, 2001; REAGANS; 

McEVILY, 2003; INKPEN; TSANG, 2005; MUTHUSAMY; WHITE, 2007; PHELPS; HEIDL; 

WADHWA, 2012) demonstram que a posição do ator dentro da rede influencia na transmissão 

do conhecimento, controle das informações e mesmo do acesso aos recursos financeiros da 

rede sendo que estes recursos podem ser informações, recebidas direta ou indiretamente, 

sendo uma posição estratégica para toda a rede. O ator pode ser central pela capacidade de 

atingir o maior número de atores da rede com o menor esforço; e, por último, a centralidade 

por intermediação, que consiste em ter um ator que faz a ponte em dois cliques, controlando 

a informação e o trajeto dentro da rede.  

A 

B C 
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A estrutura conhecida como a “roda” (figura 5), representa uma estrutura hierárquica 

que o agente “A” controla o fluxo de informação pois está no centro da rede e como na figura 

4 os outros agentes não possuem conexões ente eles. 

 

 

Figura 5: rede centralidade tipo “roda” 

 

Fonte: MIZRUCHI 2006 

O oposto também ocorre uma rede onde não existe um ator central onde todos os 

participantes estão conectados e a uma livre comunicação entre eles assim como a figura 3, 

independente quantos atores existirem na rede, todos estarão conectados formando assim 

uma rede sem centralidade, porém mais conectada onde as informações circulam com maior 

rapidez. 

Em alguns casos a centralidade do ator não caracteriza poder (BONACICH 1987), por 

exemplo, em uma campanha política onde exista associações de bairros envolvidas na 

campanha e nessas associações existe um líder ou presidente da associação (“A” ) ligado a 

um candidato(“C”), dentro da rede eleitoral o líder de bairro terá uma importância maior que o 

candidato pois está mais perto dos eleitores com sua ramificação mais solida no bairro devido 

ao convívio e tempo gastos para a formação e manutenção da rede, a figura 6 demonstra 

essa rede. 

  

A 
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Figura 6: Rede com poder periférico 

 

Fonte: MIZRUCHI 2006 

 

Para que o ator central de uma rede com essas características possa obter seu poder 

e centraliza-lo é necessário que faça uma coalizão (MARSDEN 1987), com isso podendo ter 

a cooperação dos agentes periféricos que possuem rede importantes para alcançar o objetivo 

do ator central e com isso tendo o poder sobre toda a rede. 

Apesar da variedade de conclusões sobre a relação entre centralidade 

e poder, a maioria dos estudos revelou pelo menos alguma associação 

substancialmente significativa. Eles condizem, portanto, com um princípio 

básico da teoria das redes: de que a posição de um agente numa estrutura 

social tem impacto significativo sobre seu comportamento e bem-estar. 

(MIZRUCHI 2006) 

 

A posição do ator dentro da rede é importante para entender como o fluxo de 

informação e recursos fluem, uma rede com maior densidade é aquela que os atores estão 

mais conectados como na figura 3. Essa densidade possibilita que a circulação de informação 

é igual para todos os atores dessa rede. Burt (1992) observando as redes desenvolve um 

conceito de “buracos estruturais”, que é uma rede não densa onde tem diversos cliques não 

conectados. Ao preencher um buraco, um ator aumenta sua probabilidade de mobilidade e 

altera a estrutura de tal forma que deixa de existir um buraco na mesma posição.  

Burt demonstra que agentes habilidosos no preenchimento de buracos estruturais e 

na maximização de seus laços sociais têm maior mobilidade numa organização. Para uma 

maior eficiência do ator em fazer novas ligações é necessário evitar as redundâncias da rede 

como por exemplo ligar-se a 2 atores de um mesmo clique, isso seria uma redundância na 

 C 

A 
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dinâmica da rede e faria com que o ator que pretende se destacar, desperdiçasse tempo e 

recursos. 

 Por outro lado, é interessante ressaltar que o ator também pode ser influenciado pela 

rede social da qual ele já faz parte, para tomar decisão de entrar em outra rede social.  

MCadm (2003) considera que para formação e recrutamento de um ator para uma 

rede, deve existir laços sociais prévios. Segundo ele, os atores que tendem a ser ativistas ou 

simpatizantes dos movimentos sociais estão conectados por laços públicos ou privados antes 

mesmo que a ação coletiva se realize. Parentes, amigos mais próximos e vizinhos podem 

influenciar as decisões individuais de adesão a um movimento, estes mesmo sendo agentes 

externos podem interferir na adesão a outras atividades ou outras organizações políticas ou 

sociais. 

Nesse sentido, Misoczky (2009) lista 3 motivos para a entrada e permanência do ator 

em uma nova Rede Social: 

1- Motivações: As pessoas se engajam em rede porque compartilham normas e 

valores, ou seja, a participação decorre de um processo de identificação com os 

objetivos, e como as identidades são criadas e transformadas no decorrer das 

relações sociais, as redes têm um papel importante, uma função de integração; 

 2- Tipo de centralidade: As redes têm também uma função de conexão com a 

estrutura, que ocorre no momento anterior à adesão a uma rede. A conexão com a estrutura 

da rede inicia-se com a mediação entre possíveis participantes e a oportunidade para a entrar 

na rede; 

 3- Laços fortes e fracos: Outra função é moldar as preferências ou percepções 

individuais e até as decisões, no sentido de que a decisão de aderir a uma ação coletiva seria 

influenciada pela ação de outros participantes. Portanto, as redes fornecem estruturas de 

significado que permitem que os indivíduos criem (ou solidifiquem) identidades e estabeleçam 

proximidade cultural com uma disputa política específica, usualmente no longo prazo.  

A discussão da rede e as relações que os atores estabelecem, possuem duas 

dimensões: 1- quando o ator pretende entrar em uma rede 2- Quando o ator já está dentro da 

rede.  

Quando o ator se encontra no momento da tomada de decisão de entrar em uma rede, 

acaba que passa por diversos processos como já descrItos, ressalto 2 pontos, o ator sofre 

influência da atual rede que participa, sendo ela de laços fortes, para entrar em outras redes; 

o ator deve comungar com os objetivos da rede que pleiteia participar. 
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Quando o ator já participa de uma rede destaco 3 pontos, a posição do ator influência 

no poder que ele tem dentro da rede; a habilidade de enxergar a rede como um todo e 

perceber os buracos estruturais possibilitam uma ascensão na rede; a influência do ator dentro 

da rede é fundamental para atingir os objetivos do ator dentro da rede. 

Nesse sentido podemos ressaltar a Ordem DeMolay, como já descrito anteriormente 

tem em seu regulamento geral claramente a missão de formar laços entre seus participantes, 

porem esses laços acabam ficando vagos e não determinando sua intensidade ou propósito 

dentro da organização. Observando que laços remete a uma rede, á pesquisa obteve 

resultados importantes para a compreensão da rede da Ordem DeMolay do estado de São 

Paulo. 
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA  
 

A pesquisa é de natureza descritiva explicativa pois tem o objetivo de descrever e 

examinar o objeto de estudo e relatar seus fenômenos e fatos de uma dada realidade 

(TRIVIÑOS, 1995) e quantitativa e para um estudo de caso da organização do terceiro setor, 

a Ordem DeMolay paulista jurisdicionada pelo Supremo conselho da Ordem DeMolay para o 

Brasil.  

Um pré-teste utilizando o formulário do Google Doc. foi realizado com 50 pessoas para 

validar as questões e verificar o funcionamento do software de construção de rede   

A pesquisa quantitativa foi realizada em uma amostra não probalística selecionada a 

partir do congresso estadual da Ordem DeMolay dos membros do estado de São Paulo, 

realizado entre 18 e 20 de novembro de 2016 este congresso teve a participação de mil 

DeMolays, observa-se que o número exato de mil congressistas é devido a capacidade 

máxima de participantes disponibilizado pela organização do congresso. A pesquisa foi 

realizada mediante a aplicação de um questionário com perguntas fechadas (Apêndice 1). O 

questionário, composto por trinta perguntas, encaminhado, via e-mail, aos participantes do 

congresso, também foram disponibilizados três computadores com internet para resposta 

durante o congresso, mas apenas 543 participantes disponibilizaram-se para responder o 

questionário.  

O questionário foi aplicado utilizando o software do Google Docs. A primeira parte do 

questionário é referente à caracterização do respondente e a segunda parte versa sobre a 

rede social. Os dados do Google Docs. foram extraído para Microsoft Excel 2016 onde gerou 

uma planilha. Estes dados no software Excel 2016 foram exportados para o software NodeXL 

versão 1.0.1.361. Onde foram processados gerando tabelas e gráficos que serão objetos de 

análise. 

 

5.1 Modelo da analise   

 

Centralidade - Segundo Marteleto (2001, p. 5), “a centralidade de um ator significa a 

identificação da posição em que se encontra em relação às trocas e à comunicação na rede. 

” Em outras palavras, significa o número de relações que é colocado entre um ator e dema is 

atores. Mizruchi (2006) complementa esse conceito que existem uma variedade de estudos 

que verificam e demonstram a associação entre centralidade e poder. Um ator, que possui 

uma grande centralidade, está em contato direto e adjacente com muitos outros atores, e é 
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reconhecido como um grande canal de informações. Por outro lado, atores com baixa 

centralidade são periféricos na rede, sendo que, se estes forem removidos, não fazem efeitos 

significativos na rede. (FREITAS; PEREIRA, 2005).  

Clique - A medida de cliques de uma rede determina o subconjunto de nós próximos 

a outros, sendo que não existem outros nós que sejam também próximos a todos os nós de 

clique. Para compor esta medida, deve existir no mínimo três nós. Os cliques podem 

representar uma organização, um subgrupo específico e até mesmo identificar a 

movimentação em torno de um problema ou um grupo fechado. A análise de cliques permite 

que o analista identifique pequenos grupos dentro da rede, sendo os atores a ela pertencentes 

considerados uma pequena associação (FREITAS; PEREIRA, 2005; HATALA, 2006).  

Hub/Pontes - Os hubs são atores altamente conectados a vários outros atores que 

contribuem significativamente para diminuir a distância entre os grupos e indivíduos da rede. 

(FREITAS; PEREIRA, 2005).  

Reciprocidade - Os laços bidirecionais entre os nós auxiliam na identificação dos 

indivíduos que estão se comunicando abertamente com os demais atores do grupo e da 

organização. (HATALA, 2006).  

Densidade - Esta métrica tem por objetivo fazer a medida de conectividade dentro da 

rede, representando o número de ligações possíveis totais que podem existir, ou seja, mapear 

as densidades existentes em uma rede. Deste modo, redes definidas como densas são 

aquelas em que há grande quantidade de conexões, e redes despersas são aquelas que 

possuem pequenas quantidades de ligações. Quanto maior a densidade, maior a coesão 

entre o grupo. (HATALA, 2006). A rede com densidade 1 representam atores com maior 

conexão dentro de uma rede, a rede com densidade 0 indica que não tem nenhuma conexão. 

Distância Geodésica - Medida entre um par de nós e o número de laços que existe 

no caminho mais curto entre eles, ou caminho direcionado, no caso de grafos direcionados, 

sendo que, caso não exista tal caminho, a distância pode ser considerada indefinida ou infinita. 

O diâmetro de um grafo é a maior distância geodésica entre todos os pares de nós presentes. 

(SILVA; et al., 2006). 

5.2 Passos da pesquisa.  
 

1° passo - Formular 1 questionário no Google Doc.  

Esse programa foi escolhido pela facilidade de envio do formulário e a facilidade 

de acesso remoto dos participantes, tendo a possibilidade de responder o questionário via 

computador ou smartfones. 
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2° passo - validação do questionário com 543 respondentes. 

A validação do questionário proporcionou a correção de perguntas com 

interpretação difusa e ambígua. Possibilitou a retirada de perguntas que deixavam o 

questionário com um tempo de resposta muito longo. 

3° passo – formatar o banco de dados disponibilizado pelo Grande Capítulo do 

estado de São Paulo, com os dados de e-mail de todos os participantes do congresso 

realizado no dia 18 a 20 de novembro. Os e-mails foram enviados 5 dias antes da data de 

realização do congresso e 3 computadores foram disponibilizados no período de 

realização do congresso com acesso ao questionário. 

4° passo – Extrair os dados do Google Docs. para o software Microsoft Excel 2016. 

5° passo – Preparar os dados no software no Microsoft Excel 2016 para exportar 

os dados para o software NodeXL versão 1.0.1.361. 

Essa preparação consiste em corrigir erros de digitação ou formatação cometido 

pelos respondentes do questionário. Exemplo: “TESTE1” e “Teste1”, apesar dos dois 

“teste1” representar a mesma informação o software NodeXL interpreta como 2 

informações diferentes. Esse tipo de erro ocorreu com frequência no preenchimento do 

formulário, por isso a necessidade de correções. 

6° passo – Importar os dados do software Microsoft Excel para o software NodeXL. 

7° passo – Analise dos resultados obtidos.   
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6 RESULTADOS DA PESQUISA. 
 

O Supremo Conselho da Ordem DeMolay disponibilizou os dados dos capítulos em 

nível nacional que são um número de 792. Contudo, os dados dos associados referentes a 

cada capítulo não foram disponibilizados, pois o sistema do Supremo Conselho não processa 

esse tipo de dado. Entretanto o Grande Capítulo do Estado de São Paulo disponibilizou os 

dados   dos membros regulares do ano de 2016 totalizando 3262 sem especificar sua 

qualificação.  

Nesta pesquisa será analisado o perfil dos respondentes da Ordem DeMolay do estado 

de São Paulo que participaram do Congresso Estadual realizado entre 18 e 20 de novembro 

de 2016. Dos 1000 membros presentes neste evento apenas 543 responderam o 

questionário. O Gráfico 1 apresenta a distribuição etária dos respondentes, sendo a faixa 

etária de 15 a 17 anos a que teve 34% dos respondentes, seguida pelas faixas etárias de 18 

a 20 e maiores de 21 anos. 

 

Gráfico 1: Idade dos respondentes 

 

Fonte: Pesquisa Rede DeMolay 

 

Analisando a relação da idade com a escolaridade na tabela 2, observasse que a 

maioria dos respondentes (34,07%) possui a faixa etária de 15 a 17 anos e estão divididos 

entre ensino médio e superior. 
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Tabela 2: Relação entre idade e escolaridade dos respondentes 

Escolaridade  Fundamental  Médio  Superior  Total  

Idade N° N° N° N° % 

12 a 14 anos 54 - - 54 9,94% 

15 a 17 anos - 142 43 185 34,07% 

18 a 20 anos - 62 90 152 27,99% 

Maiores de 21 
anos 1 - 151 152 27,99% 

Total 55 204 284 543 100,00% 

 
Fonte: Pesquisa sobre Ordem DeMolay  

 

 A tabela 3 informa que a escolaridade dos respondentes da pesquisa, no quesito 

ensino fundamental, destacasse que apenas um respondente com mais de 21 anos 

encontrasse nesse grau de escolaridade, todos os outros 53 respondentes estão na faixa 

etária de 12 a 14 anos. 

Os respondentes que estão no ensino superior ou concluíram correspondem a 52,60% 

dos participantes com um total de 285 respondentes, o ensino fundamental e o ensino médio 

somados correspondem a 47.40% com um total de 259 respondentes. A diferença de 5.2 % 

entre esses dois grupos corresponde a 28 respondentes. 

Isso indica que a diferença de idade entre os participantes é baixa, por isso pode-se 

inferir que é um grupo heterogêneo quando nos referimos a idade.  

Tabela 3: Relação entre idade escolaridades e trabalho. 

Escolaridade  Fundamental  Médio  Superior  

Total  Trabalho  Trabalho  Trabalho  Trabalho  

Idade Sim  Não  Sim  Não  Sim  Não  N° % 

12 a 14 anos 0 54 0 0 0 0 54 9,94% 

15 a 17 anos 0 0 7 135 0 43 185 34,07% 

18 a 20 anos 0 0 54 8 61 29 152 27,99% 

Maiores de 21 
anos 1 0 0 0 119 32 152 27,99% 

Total 1 54 61 143 180 104 543 100,00% 

Total de %  0,18% 9,94% 11,23% 26,34% 33,15% 19,15% 100,00%  
Fonte: Pesquisa sobre a Ordem DeMolay  
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A tabela 3 informa o número de respondentes que trabalham e sua escolaridade, o 

maior número de respondentes que trabalham está localizado no grupo dos que possuem 

ensino superior com um total de 180 trabalhadores que corresponde a 33,15% do total de 

participantes, nesse mesmo grupo um dado relevante é os da faixa etária de 15 a 17 anos 

que estão no curso superior porem não trabalham.  

A escolaridade que menos trabalha é a do ensino médio com 26,34% de 

desempregados que se concentram na faixa etária de 15 a 17 anos porem se comparado 

apenas a faixa etária de 18 a 20 anos que frequentam o ensino médio (62 respondentes) e o 

ensino superior (90 respondentes), contatasse que os respondentes que possuem o ensino 

médio estão mais empregados dos que os do ensino superior, a porcentagem de empregado 

no ensino superior é de 67,77% contra 87,09% do ensino médio.   

A escolaridade dos respondentes é bem ampla. Percebe- se que, devido à idade e a 

abrangência, temos todos os níveis de escolaridade. Os que mais se destacam são: 38 % dos 

respondentes com ensino superior incompleto; em segundo lugar, 26% ensino médio 

incompleto; e, em terceiro lugar, 15% ensino médio completo.  

A pesquisa também indicou que 66% dos respondentes não trabalha e que 34% 

trabalha. Destes respondentes o dado que se destaca é a faixa salarial: 20% (Gráfico 2) 

recebe menos que R$ 880,00, devido à idade e início da carreira. Na faixa etária entre 15 e 

17 anos, os principais trabalhos são: :20 % como jovem aprendiz e 80% como estagiário. O 

segundo dado, que teve mais resposta, foi a faixa salarial R$ 881,00 a R$ 1760,00 com 

respondente entre 18 e 20 anos e maiores de 21 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
"Art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos quatorze anos." (NR).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art403.
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Gráfico 2: Renda dos participantes 

 

Fonte: Pesquisa Rede DeMolay 

  

O gráfico 3 representa os cargos dos respondentes na Ordem DeMolay. A distribuição 

dos cargos com exceção do DeMolay ativo que não tem cargo pois é a base da estrutura da 

associação.  

O cargo de liderança juvenil representa os membros menores de 21 anos, 

responsáveis pela administração dos capítulos, significando 22% da população entrevistada, 

o restante dos associados que ocupam cargos que representa 12.5%(liderança regional, 

liderança estadual) distribuídos entre cargos de gestão na rede DeMolay do estado. 
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Gráfico 3: Cargo dos Respondentes dentro da Ordem DeMolay 

 
Fonte: Pesquisa Rede DeMolay 

 

Os respondentes que ocupam no gráfico 3 o índice de DeMolays ativos que são os 

jovens de 15 a 21 anos,  são a base da organização, como mencionado na explicação da 

Ordem DeMolay eles não ocupam cargos porem fazem todos as atividades da Ordem. O 

sênior corresponde ao DeMolay com mais de 21 anos que auxilia nas atividades e os 

membros mais jovens. O conselho consultivo representa os Maçons que fazem parte da 

Ordem DeMolay.  

 

 

6.1 Relações entre os grupos DeMolay  
 

Qualificado o perfil dos respondentes da Ordem DeMolay do estado de São Paulo, ou 

seja, são jovens na sua maioria entre 15 a 20 anos e cursando o ensino superior. A próxima 

etapa é visualizar como eles se organizam, articulam e se comunicam para atingir os objetivos 

da Ordem DeMolay. O que chama a atenção na organização desse grupo são os instrumentos 

que eles utilizam para se comunicar. Ganha importância o aplicativo WhatsApp, pois 93,2% 

dos respondentes utilizam o aplicativo móvel como principal meio de comunicação. Além 

desse aplicativo instrumento é o Facebook com 3,9%, ligações telefônicas, e-mail e outros 

aplicativos somam apenas 2,9%.  

O principal meio de comunicação utilizado é o aplicativo WhatsApp, e os grupos se 

organizam em capítulos e se articulam em rede. Nesse sentido, é interessante verificar os 
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assuntos que informam essas relações entre os respondentes. O Gráfico 4 aponta os 

principais assuntos tratados pelos grupos. 

 

Gráfico 4: Principais assuntos abordados nos contatos entre os DeMolays 

 

Fonte: Pesquisa Rede DeMolay 

  

Os principais temas abordados são assuntos relacionados a Ordem DeMolay e fora 

dela, em relação a Ordem são: Convento e graus do PACC (10%) e assuntos capitulares 

(30%), esses assuntos pautam as conversas sobre o envolvimento dos membros no cotidiano 

da Ordem. Os outros assuntos não relacionado a ordem referem- se: diversão (24%); vida 

escolar (14%) seguido de emprego e negócios (8%). O que chama a atenção é que os 

respondentes se relacionam principalmente com os assuntos relacionados a Ordem (40%) 

seguido dos assuntos sobre lazer e diversão é interessante verificar que o papel do DeMolay 

é articular esse grupo estabelecendo relações entre eles  

Com uma alta taxa de desempregados entre os respondentes, a porcentagem de 

resposta para o assunto “emprego e negócio” fica muito baixa, demonstrando que os membros 

da rede não se comunicam com o outro sobre esses dois temas, mas não sabemos ao certo 

o motivo. 

Outra dimensão importante é a frequência com que os membros de um capítulo se 

comunicam entre si (tabela 4). A frequência com que se comunicam é geralmente diária ou 

semanal, independente da idade. Contudo, é bom ressaltar que são os jovens que se 
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comunicam semanalmente aqueles que apresentam a maior frequência e aqueles que menos 

se comunicam são os maiores de 21 anos.  

 

Tabela 4: Idade por frequência das conversas entre atores do mesmo capítulo. 

Idade 
12 a 14 anos 15 a 17 anos 18 a 20 anos Maiores de 21 anos Total 

Frequência  

Diariamente 
N° 26 72 22 12 132 

% 48,15% 38,92% 14,47% 7,41% 108,95% 

Semanalmente 
N° 22 110 110 87 339 

% 40,74% 59,46% 72,37% 59,88% 232,45% 

Mensalmente 
N° 6 0 20 40 66 

% 11,11% 0,00% 13,16% 24,69% 48,96% 

Trimestralmente 
N° 0 3 0 3,0 6 

% 0,00% 1,62% 0,00% 1,85% 3,47% 

Não conversa  
N° 0 0 0 10 10 

% 0,00% 0,00% 0,00% 6,17% 6,17% 

Total   
54 185 152 162 543 

100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Pesquisa Rede DeMolay  

 

A relação entre os membros de diferentes capítulos, tabela 5, revela comportamento 

similar nas relações entre capítulos, pois além da idade não interferir na frequência dos 

contatos, é a faixa etária entre 15 e 17 anos que se comunicam. Quando se analisa a 

frequência diária de comunicação são as relações dentro do próprio capítulo ocorre com maior 

frequência entre os jovens de 12 a 14 (48,15%).  Porém a relação entre atores de outros 

capítulos nessa faixa etária é onde ocorre a mais baixa frequência de comunicação (11,11%). 

Já os maiores de 21 anos são aqueles que possuem a maior frequência de comunicação 

diária com membros de fora do seu capítulo (15,75%) do que do seu próprio capítulo (7,41%). 

Quando se considera a comunicação semanal entre os membros do próprio capítulo (maiores 

de 21 anos) a frequência muda, pois a comunicação entre membros do seu próprio capítulo 

(59,88%) é mais alta do que com membros de outros capítulos (38,82%).  
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Tabela 5: Idade por frequência das conversas entre atores de outros capítulos. 

Idade 
12 a 14 anos 15 a 17 anos 18 a 20 anos Maiores de 21 anos Total 

Frequência  

Diariamente 
N° 6 32 22 24 84 

% 11,11% 17,30% 14,47% 15,79% 58,67% 

Semanalmente 
N° 12 78 69 59 218 

% 22,22% 42,16% 45,39% 38,82% 148,59% 

Mensalmente 
N° 5 22 27 24 78 

% 9,26% 11,89% 17,76% 15,79% 54,70% 

Trimestralmente 
N° 4 3 0 5 12 

% 7,41% 1,62% 0,00% 3,29% 12,32% 

Não conversa  
N° 27 50 34 40 151 

% 50,00% 27,03% 22,37% 26,32% 125,71% 

Total   
54 185 152 152 543 

100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Pesquisa Rede DeMolay 

Portanto, a frequência da interação entre os membros do próprio capítulo e entre 

membros de capítulos diferentes ocorre sobretudo semanalmente, ou seja, atores do mesmo 

capítulo que possuem comunicação apenas semanal. Esses atores não possuem conversas 

fora do ambiente da reunião do capítulo, a não ser nos grupos do aplicativo WhatsApp. 

Outro olhar sobre a frequência da comunicação entre os membros da Ordem DeMolay 

é a análise de rede, que permitirá também visualizar a intensidade e a posição dos atores na 

rede.  

 

6.2 Rede de comunicação  
 

Analise das redes de comunicação entre os membros da Ordem DeMolay é medida 

pelo software Nodexl que mede a centralidade das relações e sua densidade.  

Nessa primeira análise da rede o critério foi a interação que os participantes formam 

entorno dos principais assuntos relacionados no gráfico 4. A rede DeMolay objeto dessa 

pesquisa, ou seja, os atores respondentes desta pesquisa, formaram 62 grupos no estado de 

São Paulo. Essa rede está polarizada pelos capítulos que articulam os seus membros e está 

representada no gráfico 5, que contempla os 12 principais grupos pesquisados dos 62. Os 

critérios para escolha dos 12 grupos foi o número de participantes e a relação que eles 

estabelecem entre si, além do número de 10 capítulos conectados. Isso foi possível a partir 

do Nodexl que possibilitou identificar os 12 grupos objeto desta análise e 18 capítulos, sendo 
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8 não conectados. Assim, o processamento dos dados permitiu visualizar os grupos G1, G2 

e G11 (tabela 6) como aqueles que estão conectados entre si, enquanto os demais grupos 

estão articulados apenas no próprio capítulo, em número de 8. 

Assim, dez capítulos que possuem conexões estão representados, no gráfico 5, como 

bolas pretas e letra “C”, da seguinte maneira: C554, C286, C347, C87, C36, C437, C614, 

C768, C232, C339.  O restante dos capítulos possui uma relação descentralizada e 

atomizada, conectados através das conversas entre os atores.  

O Ator L1 (verde) ocupa o maior cargo na liderança juvenil do Grande Capítulo do 

estado de São Paulo, através da mediação de 1 ator ele está conectado aos capítulos C339, 

C232, C87 e C342, ressaltando a interação com o C342 que, possui uma mediação feita por 

dois atores na mesma faixa etária (18 a 21 anos) do ator L1. 

O ator L2 (amarelo) encontra- se na faixa etária de 18 a 20 anos e, no período, em que 

a pesquisa foi realizada, era candidato ao cargo de liderança juvenil do Grande Capítulo do 

estado de São Paulo. As conexões que ele possui são com os capítulos C554, C36, C768, 

C614, C437, permitindo o maior número de interações com os atores participantes desses 

capítulos. Pode-se inferir que esses laços, revelam que o ator L2, e outros atores da mesma 

idade se relacionam pelo menos uma vez por semana (tabela 5) indiretamente com o capítulo 

(filial) C554 através do conjunto D vermelho, que representa 3 atores na faixa de 18 a 20 anos. 

A ponte entre os capítulos C554 e C286 é feito pelos atores S1 e S3, ambos maiores 

de 21 anos, assim como no conjunto V vermelho, que interagem com os capítulos C286 e 

C424. A única relação entre grupos diferentes de idade ocorre fora do padrão, ou seja, a 

relação entre o ator L2 amarelo (18 a 20 anos) e o ator S2 (maiores de 21 anos) do capítulo 

C36. 
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Gráfico 5: Rede de comunicação da Ordem DeMolay no estado de São Paulo 

 

Fonte: Pesquisa Rede DeMolay 

Legenda:  

              “L” Liderança Juvenil, 

“C” Capítulos DeMolay  

             Conjunto de atores  

           “S” Maiores de 21 anos  

 

Na tabela 6 é analisado as relações entre grupos e capítulos e as métricas 

correspondentes. O grupo 1, formado por 2 capítulos, possui o maior número de participantes, 

obtendo a taxa de densidade de 0,038, sendo que uma rede totalmente densa tende a 1. No 
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quesito interação, este foi o único grupo que teve a taxa maior que 0. Isso ocorre devido aos 

atores da rede terem maior frequência de comunicação. A máxima distância geodésica da 

rede tem a taxa 8, devido ao maior número de participantes e a baixa densidade. 

O grupo 2 compreende 4 capítulos, sendo que o maior capítulo (C554) compõe um 

único grupo, enquanto os capítulos C768, C614 e C437 estão ligados pela mediação do ator 

L2 (amarelo), com uma densidade de 0,47 e uma distância geodésica de 6, devido a duas 

polarizações interligadas por um Hub de 3 atores, demonstrado pelo conjunto D vermelho. 

Diferente do Conjunto V vermelho do grupo 1, essa interação não gerou reciprocidade. 

Os grupos 10 e 11 estão ligados aos grupos 1 e 2. Os grupos 10 e 11 possuem menos 

participantes que os grupos 1 e 2, por isso sua taxa de densidade é maior, porém a 

importância é que estes grupos aumentam a rede social dos atores participantes. 

Os grupos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 não estão ligados a nenhum outro grupo, assim como 

os demais grupos não analisados da pesquisa. Isso demonstra que a rede de comunicação 

dentro da Ordem DeMolay é pouco densa, obtendo uma taxa total da rede de 0,002 sendo, 

sua distância geodésica total 12, com base nos assuntos do gráfico 5. 

As relações diárias e semanais formam concentrações dentro dos próprios capítulos, 

começando pelo grupo G3 até o grupo G62.  

 

Tabela 6: Relações entre Grupos e capítulos e as métricas correspondentes. 

Grupos Capítulos  Reciprocidade 

Máximo 
de 

vértices 
Maior número 
de interações  

Máxima 
distância 

Geodésica Densidade  

G1 
C286, 
C342 0,065 29 31 8 0,038 

G2 

C554, 
C768, 
C614,  
C437 0,000 25 28 6 0,047 

G3 C525 0,000 9 8 4 0,111 

G4 C751 0,000 9 8 4 0,111 

G5 C528 0,000 9 8 4 0,111 

G6 C72 0,000 9 8 4 0,111 

G7 C515 0,000 9 8 6 0,111 

G8 C537 0,000 7 6 4 0,143 

G9 C529 0,000 7 6 4 0,143 

G10 C87 0,000 7 6 4 0,143 

G11 C36 0,000 6 5 4 0,167 

G12 C582 0,000 5 4 4 0,200 



- 49 - 

 
 

Fonte: Pesquisa Rede DeMolay 

 

É importante ressaltar que apenas uma interação obteve taxa de reciprocidade (S1 e 

S4), ou seja, os dois atores da rede relacionaram um ao outro como sendo frequente a 

comunicação, isso segundo Granovetter (1973) demostra um laço forte onde os dois atores 

dedicam tempo e esforço para fortalece esses laços. 

As redes desenvolvem segundo Burt (1992) buracos estruturais, ou seja, uma rede 

não densa onde tem diversos cliques não conectados com base nos assuntos mais abordados 

os participantes da rede podem não estar conectados, isso só não ocorre com os grupos 

G1(C286, C 342) G2 (C 554, C768, C614 e C473) e G11(C36), enquanto os capítulos não 

conectados acabam tendo interação apenas no seu âmbito. Por outro lado, essa interação 

fechada não gera inovação na visão dele, e nem renovação e fluxo de informação na rede 

(Granovetter 1983). 

 

6.3 A rede e a busca da Informação  
 

Quando os atores da rede se relacionam em torno da busca da informação, (gráfico 7) 

79% das pessoas que estão na rede recorrem a outro participante, para buscar informação, 

independente da faixa etária. A busca da informação através da pesquisa bibliográfica ou 

consulta a normas e regimentos da organização fica exclusivamente nos maiores de 21 anos. 

 

Tabela 7: Busca da Informação 

 
Fonte: Pesquisa Rede DeMolay 
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A busca de informação dentro da rede faz com que o membro procure a informação 

fora do seu capítulo, o que pode ser caracterizado como laço fraco, pois ele busca 

conhecimento fora das relações pessoais. Isso acaba gerando novas interações e como 

consequência novas relações com membros de outros capítulos. 

 No gráfico 6 a rede conformada permite verificar que 24 grupos são formados com 

participantes da pesquisa e se relacionam para buscar informação que está disponível ou nos 

capítulos ou em algum ator privilegiado que tem centralidade no fornecimento de informações 

necessárias a gestão na rede.  

No gráfico 6 a rede é vista como um todo, e notasse que está toda conectada formando 

uma convergência para o centro.  
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Gráfico 6 :As relações dos atores DeMolays na busca da informação  

 

Fonte: Pesquisa Rede DeMolay 

.  

 

Para visualizar o processo de centralidade das informações o gráfico 7 revela quais 

são os atores institucionais e individuais que controlam e fornecem as informações. O ator 

institucional é o Grande Capítulo, o Grande Mestre Estadual (A1) e seu Adjunto (A2), ambos 

maçons, de onde partem as informações para a rede e os atores individuais que mediam a 

disseminação para o conjunto da rede DeMolay. Esses atores individuais possuem relevância 
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na rede, pois além de receber a informação, eles se relacionam entre si, com os capítulos, 

com os grupos de relações, bem como os atores periféricos que multiplicam as informações.  

O ator L1 (verde) tem um cargo na estrutura DeMolay como a maior liderança juvenil 

do Estado, denominado Mestre Conselheiro Estadual. Sua posição é buscar informação e 

dissemina-la para os diversos segmentos da rede. O L2 (amarelo) possui uma posição de 

liderança na rede e na instituição, por isso mesmo pleiteava, por ocasião da pesquisa, como 

candidato, ao cargo do L1. 
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Gráfico 7: A centralidade na busca da informação 

 

 

Fonte: Pesquisa Rede DeMolay 

 

Uma característica que se repete com os atores centrais, S1, S2, S3 e L2 mediam as 

relações entre os grupos disseminando informações para os diversos segmentos da rede.  

Por exemplo o grupo G1 composto pelo capítulo C554, existem diversas conexões, que 

indicam a busca da informação e as relações entre os atores, porém todos convergem para o 

ator S3.  
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Na perspectiva dos grupos é interessante verificar quais são os principais atores dos 

grupos analisados na busca da informação.   

 

Tabela 8: Principais grupos na busca da informação 

Grupos Integrantes Vértices 
Atores 
conectados 

Máxima 
distancia 
geodésica  

Distancia 
Geodésica 
Media  Densidade  

G1 C554 54 74 8 3,737 0,026 

G2 C286 36 43 10 4,031 0,032 

G3 L2 33 87 4 2,066 0,073 

G4 L1 23 22 8 3,940 0,043 

G5 GCE 22 22 8 4,103 0,048 
Fonte: Pesquisa Rede DeMolay 

O grupo 1 tem o maior número de atores conectados, com uma distância geodésica 

média de 3,737, porém sua densidade é a menor comparada aos demais grupos. Isso ocorre 

por que não há reciprocidade na busca da informação no interior do grupo. Ela é concentrada 

em um único ator, que por sua vez recorre a um outro ator fora do grupo, com isso a 

informação percorre um longo caminho até chegar ao ator que iniciou a busca. 

Outra alternativa para articular os atores e capítulos pode ser através de um grupo de 

WhatsApp criado pelo Grande Capítulo para divulgar informações e tirar dúvidas, porem foi 

identificado que todos os principais atores da rede de busca da informação estão nesse grupo 

e pelo menos um ator de cada capítulo que não está conectado à rede de busca da 

informação. Constatou-se que cada capítulo possui um grupo de WhatsApp para seus 

membros com a finalidade de divulgar informação e tirar dúvidas. 

O gráfico 8 representa os grupos de WhatsApp da Ordem DeMolay. Esse gráfico permite 

entender como o aplicativo tornou-se uma ferramenta importante para as relações de cada 

capítulo. Essas relações ocorrem no interior de cada um e não integra, necessariamente, os 

diversos capítulos da Ordem DeMolay.  
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Gráfico 8: Atores X grupos de WhatsApp 

 

Fonte: Pesquisa Rede DeMolay 

 

O marcador 1 (preto) corresponde ao grupo de WhatsApp oficial do Grande Capítulo 

do estado de São Paulo, esse grupo não está no centro da rede mais é o principal grupo pois 

1 
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possui muitos atores que estão ligados a outros grupos. Os demais grupos são de diversos 

assuntos criados pelos atores para manter a comunicação. 

A tabela 9 demonstra o número de grupos que cada ator da rede participa em média 

são 6 grupos. A média de grupos que os atores da rede participam fica e 4 grupos, o ator que 

participa de mais grupos não aparece com relevância em nenhuma analise de rede, o ator L5 

participa de 62 grupos de WhatsApp relacionado a Ordem DeMolay.  

Pode-se inferir que a participação nos grupos de WhatsApp não tem relevância no 

controle do fluxo de informação tendo em vista que o ator  L1 possui relevância na rede e 

possui 25 grupos a menos do que o ator L5. Outros atores com relevância na rede e 

centralidade alta, não participam de tantos grupos comparados com o ator L1, é o caso dos 

atores A1 (11 grupos), S3 (12 grupos) e o ator L2 (23 grupos). 
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Tabela 9: Atores e grupos de WhatsApp 

Ator 

Número de 
Grupos de 
WhatsApp Idade 

L5 63 15 a 17 anos 

L1 38 18 a 20 anos 

A2 31 Maiores de 21 anos 

A3 30 Maiores de 21 anos 

A4 25 Maiores de 21 anos 

A5 25 Maiores de 21 anos 

L6 25 18 a 20 anos 

L2 23 18 a 20 anos 

L7 22 18 a 20 anos 

L8 21 18 a 20 anos 

L9 21 18 a 20 anos 

L10 20 18 a 20 anos 

L11 20 18 a 20 anos 

L12 20 18 a 20 anos 

L13 18 18 a 20 anos 

L14 16 18 a 20 anos 

L15 16 18 a 20 anos 

L16 15 15 a 17 anos 

S4 15 Maiores de 21 anos 

L17 15 15 a 17 anos 

S5 13 Maiores de 21 anos 

L18 12 18 a 20 anos 

L19 12 18 a 20 anos 

S3 12 Maiores de 21 anos 

S6 11 Maiores de 21 anos 

A1 11 Maiores de 21 anos 

S7 11 Maiores de 21 anos 

L20 10 18 a 20 anos 

L21 10 15 a 17 anos 

L22 10 18 a 20 anos 

S1 10 Maiores de 21 anos 

L23 10 18 a 20 anos 
Fonte: Pesquisa Rede DeMolay 

A análise da busca da informação permite verificar que os atores estão conectados na 

rede em torno do Grande Capitulo do estado de São Paulo, que fornece informações 

necessárias a gestão da rede DeMolay. Essa rede é composta por jovens, que na sua maioria 

estão na faixa etária de 12 a 21 anos que se comunicam na sua maioria uma vez por semana, 

e mais recentemente utilizando o aplicativo de mensagens WhatsApp.  

No entanto, é interessante ressaltar que essa rede está centralizada em torno do 

Grande Capítulo e de maneira descentralizada nos 100 capítulos existentes nas cidades do 

interior e na capital do estado de São Paulo. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A Ordem DeMolay paulista como rede tem como objetivo integrar seus membros 

mediante o fortalecimento de laços que articulam grupos de associados e de capítulos o que 

possibilita a troca de informação e inovação nos capítulos. Essa comunicação ocorre 

mediante conversas, sobretudo, semanais entre os atores dos capítulos a que pertencem e 

desses com atores de outros capítulos.  

Nesse sentido, pode-se dizer que a Ordem DeMolay é uma rede, mesmo considerando 

seu aspecto descentralizado e fragmentado, ela integra capítulos e associados com 

perspectiva de integrá-los para atingir os objetivos da rede DeMolay. 

A rede DeMolay consegue mediante interações entre os agentes centrais divulgar 

informações para seus associados de maneira regular integrando os atores centrais e 

periféricos. Apesar dessas relações nem sempre serem permanentes, caracterizando laços 

fracos essas relações fortalecem e integram a rede. Por isso que existem os grupos formados 

por mais de um capítulo, pois além das relações entre os atores do mesmo capítulo serem 

frequentes eles também se relacionam de maneira frequente com atores de outros capítulos. 

Apesar da integração da rede em torno da informação oriundas do nível central pode-

se dizer que a rede não está na sua totalidade conectada, pois existem nesta rede aquilo que 

Burt (1992) denomina de buracos estruturais, pois nem todos os participantes dos capítulos 

estão conectados, ou seja, uma rede não densa onde tem diversos cliques não conectados 

acabam tendo interação apenas no seu âmbito, caracterizando uma interação fechada que 

não gera inovação, e nem fluxo de informação na rede. 

A rede DeMolay engloba todas as características de rede: rede fechada, rede aberta, 

rede centralidade tipo “roda” e rede com poder periférico , sendo assim,  descentralizada e 

fragmentada em alguns dos seus segmentos possui uma estrutura de poder centralizado nos 

capítulos, mas compartilhado com aquilo que se denominou de grupos, onde se relacionam 

não só capítulos, mas atores de diversos capítulos em torno de lideranças especificas de que 

algum modo compartilham o poder dos capítulos que abrangem.  

Outra dimensão a ser identificada na rede é a utilização do aplicativo WhatsApp como 

um instrumento de comunicação entre os atores e diversos capítulos e grupos, que constitui 

um importante meio de relacionamento da rede. A formação dos grupos de WhatsApp pelo 

Grande Capítulo, que permeiam toda a rede perpassa os grupos dos capítulos com assuntos 

recorrentes relacionados aos capítulos e o Grande Capítulo. Apesar de não ter sido possível 
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identificar os principais atores desses grupos e o conteúdo de suas mensagens é interessante 

ressaltar a velocidade em que ocorre as respostas e a confiabilidade nas informações. Esse 

aplicativo mudou a forma de integração e construção de laços na organização DeMolay. Então 

o aplicativo veio de algum modo fortalecer o DeMolay como uma rede social. 

Apesar de poder dizer que a Ordem DeMolay é uma rede social a pesquisa realizada 

apresenta limitações. Uma delas e que a amostra intencional de 543 respondentes não foi 

distribuída de maneira homogenia por todas as regiões administrativas do estado. Contudo, 

esta pesquisa permitiu avançar no entendimento do que seja a rede DeMolay na sua estrutura 

e na sua conformação enquanto rede descentralizada.  
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9 APÊNDICES 
 

Apêndice 1  

Introdução 

 

Como membro da ordem DeMolay, eu gostaria de verificar como nós nos relacionamos 

e se essa relação é em rede. Por favor, responda esse questionário para ajudar a pesquisa. 

Conto com sua contribuição. 

Luiz Fostinone Netto   

CID: 56686 

Questionário  

1) Nome completo. 

____________________________________ 

2) Idade. 

 

• 12 a 14 

• 15 a 17 

• 18 a 20 

• Maiores de 21 

 

3) Escolaridade. 

• Ensino fundamental completo 

• Ensino fundamental incompleto 

• Ensino médio completo  

• Ensino médio incompleto  

• Ensino superior completo 

• Ensino superior incompleto 

• Pós-graduado 

 

4) Qual a região administrativa do seu capítulo? 
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• 1° região administrativa.  

• 2° região administrativa. 

• 3° região administrativa. 

• 4° região administrativa. 

• 5° região administrativa. 

• 6° região administrativa. 

• 7° região administrativa. 

• 8° região administrativa. 

• 9° região administrativa. 

• 10° região administrativa. 

• 11° região administrativa. 

• 12° região administrativa. 

• 13° região administrativa. 

• 14° região administrativa. 

 

5) Capítulo 

___________________________________________ 

6) Cidade onde mora? 

____________________________________________ 

7) Cidade onde fica o capítulo que frequenta? 

_____________________________________________ 

8) Quanto tempo você é DeMolay? 

 

 

 

9) É Cavalaria? 

• Sim 

• Não 

 

10) Qual o seu cargo atual? 
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• DeMolay ativo  

• Liderança Juvenil (mestre conselheiro, Primeiro conselheiro e segundo conselheiro) 

• Liderança Regional (mestre conselheiro regional, Oficial executivo e secretários 

regionais) 

• Liderança estadual (Grande mestre, Mestre conselheiro estadual e secretários) 

• Conselho Consultivo 

• Sênior 

• Outros 

 

11) Você trabalha? 

• Sim 

• Não 

 

12) Qual sua profissão ? 

_________________________________ 

13) Se trabalha, qual sua renda  

• Menos de R$ 880,00 

• R$ 881,00 a R$ 1760,00 

• R$ 1761,00 a R$ 2640,00 

• R$ 2641,00 a R$ 3520,00 

• R$ 3521,00 a R$ 4400,00 

• Superior a R$ 4401,00 

 

 

 

Parte 2 

Perguntas de relação individual, grupos de WhatsApp não conta para as respostas 

14) Qual o nome do (s) DeMolay (s) do seu capítulo que você mais conversa? (Máximo 3 

nomes) 

_______________________________________________  
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_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

15) Qual a frequência que conversa com DeMolays do CAPÍTULO que você frequenta? 

(Grupos de WhatsApp não contam) 

• Diariamente 

• Semanalmente 

• Mensalmente 

• Trimestralmente 

• Semestralmente 

• Anualmente 

 

16) Sua (s) conversa (s) são sobre qual (is) assunto (s)? (Grupos de WhatsApp não 

contam) 

• Assuntos capitulares 

• Escola e estudos 

• Diversão (videogame, festas e esportes) 

• Convento e graus do PACC 

• Emprego ou negociosos 

• Outros 

 

17) Qual (is) é/são o (s) DeMolay (s) do seu convento que você mais fala? (Máximo 3 

nomes) 

____________________________________________  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

18) Qual a frequência que você conversa com cavaleiros do CONVENTO que você 

frequenta? (Grupos de WhatsApp não contam) 

• Diariamente 

• Semanalmente 

• Mensalmente 

• Trimestralmente 

• Anualmente 
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• Não conversa 

 

19) Se você conversa, qual (is) é/são o (s) assunto (s)? (Grupos de WhatsApp não contam) 

• Administração do convento 

• Escola e estudos 

• Diversão (vídeo game, festas e esportes) 

• Convento e graus do PACC 

• Empregos ou negócios. 

• Outros 

 

20) Informe o nome de DeMolays que você conversa de outro capítulo que não fazem 

parte do seu convento (no máximo 3).  

• ___________________________________________ 

• ___________________________________________  

• ____________________________________________ 

 

21) Qual a frequência que você conversa com DeMolays de outros capítulos (grupos de 

WhatsApp não contam)  

• Diariamente 

• Semanalmente 

• Mensalmente 

• Trimestralmente 

• Anualmente 

• Nunca 

 

22) Suas conversas são sobre qual (is) assunto (s)? (Grupos de WhatsApp não contam) 

• Administração do convento e ou capitulares 

• Escola e estudos 

• Diversão (vídeo game, festas e esportes) 

• Convento e graus do PACC 

• Empregos e negócios 

• Outros 
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23) Qual o principal meio que você usa para se comunicar com outros DeMolays  

• Ligação telefônica 

• E-mail/ 

• Facebook 

• WhatsApp 

• Outros 

 

24) Quando tem uma dúvida, você recorre a quem? 

• Ao Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil (SCODB) 

• Grande Capítulo do estado de São Paulo 

• À liderança Adulta 

• Liderança Regional 

• Liderança juvenil 

• A outro irmão 

• A um sênior ou Tio 

• Pesquiso e encontro a resposta 

 

25) Nome (s) dos (s) principal (is) irmão (s) com os quais você busca informação? 

___________________________________________ 

 

 

 

 

Parte 3  

Grupos de WhatsApp  

26) Você participa de grupos de WhatsApp da ordem DeMolay?  (Grupos do capítulo, 

grupos estaduais e grupos da 9 de julho) 

• Sim 

• Não 
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27) Se sim, quantos? 

___________________________________________ 

28) Se você participar de grupos, indique qual a natureza dos mesmos? 

• Diversão 

• Administração capitular 

• Graus do Paca 

• Emprego ou negocio 

• Escola e estudos 

• Outros 

 

29) Se você respondeu outros, escreva qual (is) o (s) assunto (s)?  

___________________________________________________ 

30) Qual o nome do principal grupo de informação que você acompanha? 

____________________________________________________ 

31) Com que frequência você acessa esse grupo? 

• Diariamente 

• 2 vezes por dia 

• 4 vezes por dia 

• Sempre que chega uma mensagem nova 
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10 ANEXOS 
 

  

 
  

DECRETO N. º 243/2014-2015  

  

André Bazan Tarabini, CID 75.497, Grande Mestre do Estado de São Paulo da Ordem 

DeMolay, no uso das prerrogativas que lhes são conferidas pelo Regulamento Geral do Supremo 

Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil e legislação complementar do Grande Capítulo do 

Estado de São Paulo;  

  

CONSIDERANDO que a Ordem DeMolay tem como principal objetivo o fortalecimento da 

sociedade através da preparação de melhores cidadãos e líderes, realçando as virtudes do Amor 

Filial, a Reverência pelas Coisas Sagradas, a Cortesia, o Companheirismo, a Fidelidade, a Pureza e 

o Patriotismo;  

  

CONSIDERANDO que o Grande Capítulo do Estado de São Paulo tem por objetivo o contínuo 

crescimento e desenvolvimento da Ordem DeMolay em solo paulista, possibilitando uma 

sociedade melhor e mais justa;  

  

CONSIDERANDO a necessidade de redistribuição das cidades que compõem as Regiões 

Administrativas do Estado de São Paulo, proporcionando a possibilidade de crescimento e 

expansão da Ordem DeMolay;  

  

DECRETA  
  

Art. 1º - Revogar expressamente o Decreto nº 22/2012-2013, datado de 02 de julho de 2012;  

  

Art. 2º - Redefinir as cidades componentes das Regiões Administrativas do Estado de São Paulo 

na seguinte ordem:  

  

I – 1ª Região Administrativa: Araçariguama, Arujá, Atibaia, Barueri, Bom Jesus dos  

Perdões, Bragança Paulista, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Francisco 

Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Ibiúna, Igaratá, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, 

Jarinu, Joanópolis, Mairiporã, Nazaré Paulista, Osasco, Pedra Bela, Piracaia, Pirapora do Bom 

Jesus, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, São Lourenço da Serra, São Paulo, São Roque, Taboão 

da Serra, Vargem e Vargem Grande Paulista;  
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II – 2ª Região Administrativa: Barra do Turvo, Bertioga, Cajati, Cananéia, Cubatão, Eldorado, 

Guarujá, Iguape, Ilha Comprida, Itanhaém, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Juquitiba, Miracatu, 

Mongaguá, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Peruíbe, Praia Grande, Registro, Santos, São 

Vicente e Sete Barras;  

  

III – 3ª Região Administrativa: Águas de São Pedro, Americana, Amparo, Anhembi, Artur 

Nogueira, Cabreúva, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capivari, Cerquilho, Charqueada, 

Conchas, Cordeirópolis, Cosmópolis, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Holambra, 

Hortolândia, Indaiatuba, Ipeúna, Iracemápolis, Itatiba, Itu, Itupeva, Jaguariúna, Jumirim, 

Jundiaí, Laranjal Paulista, Limeira, Louveira, Mogi Mirim, Mombuca, Monte Alegre do Sul, 

Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Pereiras, Pinhalzinho, Piracicaba, 

Porto Feliz, Rafard, Rio Claro, Rio das 
 
Pedras, Saltinho, Salto, Santa Bárbara d’Oeste, Santa 

Gertrudes, Santa Maria da Serra, Santo Antônio de Posse, São Pedro, Sumaré, Tietê, Tuiuti, 

Valinhos, Várzea Paulista e Vinhedo;  

  

IV – 4ª Região Administrativa: Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, 

Campos do Jordão, Canas, Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Ilhabela, Jacareí, 

Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, Monteiro  

Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Redenção da 

Serra, Roseira, Santa Branca, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José do 

Barreiro, São José dos Campos, São Luís do Paraitinga, São Sebastião, Silveiras, Taubaté, 

Tremembé e Ubatuba;  

  

V – 5ª Região Administrativa: Águas de Santa Bárbara, Agudos, Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, 

Arealva, Areiópolis, Assis, Avaí, Balbinos, Bauru, Bernardino de Campos, Borá, Borebi, 

Cabrália Paulista, Campos Novos Paulista, Cândido Mota, Canitar, Cerqueira César, 

Chavantes, Cruzália, Duartina, Echaporã, Espírito Santo do Turvo, Fartura, Fernão, Florínia, 

Gália, Garça, Iacanga, Iaras, Ibirarema, Ipaussu, Júlio Mesquita, Lençóis Paulista, 

Lucianópolis, Lupércio, Lutécia, Macatuba, Manduri, Maracaí, Marília, Ocauçu, Óleo, Oriente, 

Oscar Bressane, Ourinhos, Palmital, Paraguaçu Paulista, Paulistânia, Pederneiras, Pedrinhas 

Paulista, Piraju, Pirajuí, Piratininga, Platina, Pompéia, Presidente Alves, Quintana, 

Reginópolis, Ribeirão do Sul, Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turvo, 

Sarutaiá, Taguaí, Tarumã, Tejupá, Timburi, Ubirajara e Vera Cruz;  

  

VI – 6ª Região Administrativa: Alto Alegre, Andradina, Araçatuba, Avanhandava, Barbosa, Bento 

de Abreu, Bilac, Birigui, Braúna, Brejo Alegre, Buritama, Cafelândia, Castilho, Clementina, 

Coroados, Gabriel Monteiro, Getulina, Glicério, Guaiçara, Guaimbê, Guaraçaí, Guarantã, 

Guararapes, Lavínia, Lins, Lourdes, Luiziânia, Mirandópolis, Murutinga do Sul, Nova 

Independência, Penápolis, Piacatu, Pongaí, Promissão, Rubiácea, Sabino, Santo Antônio do 

Aracanguá, Santópolis do Aguapeí, Turiúba, Uru e Valparaíso;  

  

VII – 7ª Região Administrativa: Altair, Ariranha, Barretos, Bebedouro, Cajobi, Cândido Rodrigues, 

Catanduva, Catiguá, Colina, Colômbia, Dobrada, Elisiário, Embaúba,  Fernando Prestes, 

Guaíra, Guaraci, Guariba, Guatapará, Itajobi, Jaborandi, Jaboticabal, Marapoama, 

Miguelópolis, Monte Alto, Monte Azul Paulista, Motuca, Novais, Olímpia, Palmares Paulista, 

Paraíso, Pindorama, Pirangi, Pitangueiras, Pradópolis, Rincão, Santa Adélia, Santa Ernestina, 

Severínia, Tabapuã, Taiaçu, Taiúva, Taquaral, Taquaritinga, Terra Roxa, Viradouro e Vista 

Alegre do Alto;  
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VIII – 8ª Região Administrativa: Américo Brasiliense, Analândia, Araraquara, Bariri, Barra Bonita, 

Boa Esperança do Sul, Bocaina, Boracéia, Borborema, Brotas, Corumbataí, Dois Córregos, 

Dourado, Gavião Peixoto, Ibaté, Ibitinga, Igaraçu do Tietê, Irapuã, Itaju, Itápolis, Itapuí, 

Itirapina, Jaú, Matão, Mineiros do Tietê, Nova Europa, Novo Horizonte, Ribeirão Bonito, 

Sales, Santa Lúcia, São Carlos, Tabatinga, Torrinha, Trabiju e Urupês;  

  

  

IX – 9ª Região Administrativa: 
 
Altinópolis, Aramina, Barrinha, Batatais, Brodowski, Buritizal, 

Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Cravinhos, Cristais Paulista, Descalvado, Dumont, Franca, 

Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jardinópolis, Jeriquara, Luís Antônio, Morro 

Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Pontal, Restinga, Ribeirão 

Corrente, Ribeirão Preto, Rifaina, Sales Oliveira, Santa Cruz da Esperança, Santa Rita do Passa 

Quatro, Santa Rosa de Viterbo, Santo Antônio da Alegria, São Joaquim da Barra, São José da 

Bela Vista, São Simão, Serra Azul, Serrana e Sertãozinho;  

  

X – 10ª Região Administrativa: Alambari, Alumínio, Angatuba, Apiaí, Araçoiaba da Serra, 

Arandu, Avaré, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bofete, Boituva, Bom Sucesso de 

Itararé, Botucatu, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Capela do Alto, Cesário 

Lange, Coronel Macedo, Guapiara, Guareí, Iperó, Iporanga, Itaberá, Itaí, Itaóca, Itapetininga, 

Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Itatinga, Mairinque, Nova Campina, 

Paranapanema, Pardinho, Piedade, Pilar do Sul, Porangaba, Pratânia, Quadra, Ribeira, 

Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Salto de Pirapora, São Manuel, São Miguel 

Arcanjo, Sarapuí, Sorocaba, Tapiraí, Taquarituba, Taquarivaí, Tatuí, Torre de Pedra e 

Votorantim;  

  

XI – 11ª Região Administrativa: Adamantina, Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, 

Arco-Íris, Bastos, Caiabu, Caiuá, Dracena, Emilianópolis, Estrela do Norte, Euclides da Cunha 

Paulista, Flora Rica, Flórida Paulista, Herculândia, Iacri, Iepê, Indiana, Inúbia Paulista, Irapuru, 

João Ramalho, Junqueirópolis, Lucélia, Marabá Paulista,  

XII , Martinópolis, Mirante do Paranapanema, Monte Castelo, Nantes, Narandiba, Nova 

Guataporanga, Osvaldo Cruz, Ouro Verde, Pacaembu, Panorama, Parapuã, Paulicéia, 

Piquerobi, Pirapozinho, Pracinha, Presidente Bernardes, Presidente  

Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Quatá, Queiroz, Rancharia, Regente Feijó, 

Ribeirão dos Índios, Rinópolis, Rosana, Sagres, Salmourão, Sandovalina, Santa Mercedes, Santo 

Anastácio, Santo Expedito, São João do Pau d’Alho, Taciba, Tarabaí, Teodoro Sampaio, Tupã e 

Tupi Paulista;  

  

XIII – 12ª Região Administrativa: Biritiba Mirim, Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, 

Itaquaquecetuba, Mauá, Mogi das Cruzes, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, 

Salesópolis, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e  

 Suzano;    

  

XIV – 13ª Região Administrativa: Aguaí, Águas da Prata, Águas de Lindóia, Araras, Caconde, Casa 

Branca, Conchal, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Itapira, Itobi, Leme, 

Lindóia, Mococa, Mogi Guaçu, Pirassununga, Porto Ferreira, Santa Cruz da Conceição, Santa 

Cruz das Palmeiras, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, 

São Sebastião da Grama, Serra Negra, Socorro, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul;  
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XV – 14ª Região Administrativa: Adolfo, Álvares Florence, Américo de Campos,  

Aparecida d’Oeste, Aspásia, Auriflama, Bady Bassitt, Bálsamo, Cardoso, Cedral, Cosmorama, 

Dirce Reis, Dolcinópolis, Estrela d’Oeste, Fernandópolis, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, 

Guapiaçu, Guarani d’Oeste, Guzolândia, Ibirá, Icém, Ilha Solteira, Indiaporã, Ipiguá, Itapura, Jaci, 

Jales, José Bonifácio, Macaubal, Macedônia, Magda, Marinópolis, Mendonça, Meridiano, 

Mesópolis, Mira Estrela, Mirassol, Mirassolândia, Monções, Monte Apra
 
zível, Neves Paulista, 

Nhadeara, Nipoã, Nova Aliança, Nova Canaã Paulista, Nova Castilho, Nova Granada, Nova 

Luzitânia, Onda Verde, Orindiúva, Ouroeste, Palestina, Palmeira d’Oeste, Paranapuã, Parisi, Paulo 

de Faria, Pedranópolis, Pereira Barreto, Planalto, Poloni, Pontalinda, Pontes Gestal,  

Populina, Potirendaba, Riolândia, Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara d’Oeste, Santa  

Fé do Sul, Santa Rita d’Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São Francisco,  

São João das Duas Pontes, São João de Iracema, São José do Rio Preto, Sebastinópolis do Sul, Sud 

Mennucci, Suzanápolis, Tanabi, Três Fronteiras, Turmalina, Ubarana, Uchoa, União Paulista, 

Urânia, Valentim Gentil, Vitória Brasil, Votuporanga e Zacarias;  

  

Art. 3º - O Secretário Estadual é o encarregado das anotações competentes, do registro e 

publicação do presente DECRETO, que entra em vigor nesta data, para todos os efeitos legais, 

revogando-se as disposições contrárias.  

  

Dado e traçado na Sede do Grande Capítulo do Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo – SP, 

aos vinte um dias do mês de março do ano de dois mil e quinze.  
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ANEXO 2  

Elaborado como memória de duas apresentações que realizada na Rede Escola 

de Governo do Rio Grande do Sul, para públicos distintos, no período de 27 a 

29 de junho de 2012 

Autor: MANCE, E. A.  

Instituição: IFIL - Instituto de Filosofia da Libertação Solidarius Brasil 

    

  

1736 Leonhard Euler 

Dá origem à teoria dos grafos, oferecendo uma solução à charada 
matemática sobre as “Sete pontes de Konigsberg", abstraindo cada área 
como um nodo e cada ponte como uma aresta. Essa forma de modelação 
com pontos ligados por arestas e associados por matrizes em que cada 
linha representa a conectividade do nodo, está na base da teoria dos 
grafos4. No século XX, o desenvolvimento dessa teoria potencializou a 
análise de redes, possibilitando determinar as propriedades estruturais 
de uma rede e a tipologia de conectividade entre seus nodos5.  

 
                 Sete Pontes de  Konigsberg                    Gráfico de Euler  

                   Fonte: Marculescu e Bogdan, 2009, p.2    
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1908 George Simmel 

Descreve a forma como os indivíduos se ligam entre si nas sociedades 
e como as teias de afiliações (em grupos familiares, religiosos, 
corporativos, políticos, etc) operam com a intersecção de círculos 
sociais e como os vínculos sociais se constituem nessas teias de 
afiliações cruzadas. Usa, de passagem, o termo Rede da Sociedade 
(Netzwerk der Gesellschaft). 4 

 

 

1954 John Barnes 

Redes em antropologia, descrevendo padrões de laços familiares e 
sociais mais amplos. Há três campos articulados num sistema social: 
territorial, industrial e os vínculos de amizade e conhecimento. Cada 
campo é uma espécie de rede, constituída por um conjunto de pontos 
que são os indivíduos ou grupos, unidos por linhas que indicam a 
interação entre eles. 11   

1957 Elizabeth Bott 
Redes em psicologia. Família e rede social: papéis conjugais operam na 
conectividade de redes sociais - família alargada como rede12.  

 

1959 
Paul Erdős  

& 
 Alfréd Rényi 

Matemática. Desenvolve-se um modelo de mapeamento gráfico de 
rede em que nodos e arestas têm valores associados entre si. Em redes 
complexas, com  relacionamentos randômicos, a maioria dos nodos 
tem número similar de conexões14.  

 
                                    Fonte: Computational Biology Lab15  
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1963 Paul Baran 

Rede de Comunicação Distribuída. Sugere a organização de uma rede 
distribuída de comunicação em que cada estação é ligada às 
adjacentes, modelo que teria melhor capacidade de assegurar o fluxo 
de dados por toda a rede se um ataque inimigo destruísse parte dela 
(aniquilando nodos, ligações ou ambos). Propõe igualmente a 
modulação da informação em blocos de dados padrão, facilitando a 
comutação e o roteamento no trafego de dados pela rede, não 
havendo a necessidade de um ponto central de controle.17 

 
                      Fonte: Baran, 1964, p.1 

17   

1969 
James Clyde 

Mitchell 

Analisa a configuração de Redes Sociais em Situações Urbanas  a partir 
de relacionamentos pessoais. Pode-se analisar a rede total da 
sociedade considerando-se o conjunto geral de relações que se 
ramificam, perpassando e ultrapassando os limites de qualquer 
comunidade ou organização em particular. Mas pode-se analisar, 
igualmente, as redes pessoais (egocentradas) considerando-se  as 
relações mantidas pelos indivíduos em particular. Pode-se ainda 
analisar essas relações sociais quanto aos vínculos políticos, de 
parentesco, amizade, de trabalho, etc. Qualificou as relações sociais 
sob aspectos de reciprocidade, intensidade e durabilidade. E 
incorporou conceitos da teoria dos grafos na análise de redes sociais, 
como densidade e alcançabilidade.19 

1969 John Barnes 
Incorpora outros conceitos da teoria dos grafos na análise de redes 
sociais, tais como cliques e clusters, para a identificação de grupos no 
interior de redes.20   
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1973 

Mark 
Granovetter 

Distingue, no interior de uma rede, laços fortes (strong ties) e laços 
fracos (weak ties), que variam em razão do tempo que as pessoas 
passam juntas, frequência de contatos, intimidade. Laços fracos com 
meros conhecidos, embora superficiais, alargam a rede com diferentes 
contatos, permitindo sair do círculo restrito dos laços fortes, 
possibilitando ao ator acessar diferentes fluxos de informações e 
recursos.21 

1976 Ronald Burt 

A identidade dos atores se define pelas funções que ocupam numa 
rede de relações com outros atores. Cada qual existe num jogo de 
relações assimétricas com os demais. Pode-se conceitualizar padrões 
de relação entre o ator e o sistema social a partir de arranjos de 
relações econômicas, políticas, de amizades, etc, compreendidas como 
redes de relações entre  atores, chegando-se à posição que ocupam 
numa rede de relações sociais.22  

 

1982 Ronald Burt Desenvolve modelos de rede para análise da estrutura social.27 

1983 Barry Wellman 

“O caminho mais direto para o estudo da estrutura social é a análise 
dos padrões de laços que ligam os seus membros. [...] A análise de 
redes busca as estruturas profundas – padrões regulares de redes 
existentes por baixo da complexa superfície dos sistemas sociais. 
Tenta-se descrever estes padrões e usar estas descrições para 
aprender como as estruturas de redes condicionam comportamentos e 
influenciam a mudança social”28  

  

1991 Michel Callon 

Desenvolvimento da Teoria do Ator-Rede. Analisa como é constituída a 
infra-estrutura tecno-econômica  dos atores-rede. A inovação exige 
criar um acordo em rede em diferentes processos de sua tradução 
(translation) em variados âmbitos para que o novo possa realizar-se, 
passando pelas fases de problematização, interesse, envolvimento e 
mobilização de aliados. O conceito de irreversibilidade de uma rede 
capta como os atores-rede podem resistir a mudanças. O grau de 
irreversibilidade supõe em que medida a passagem já realizada torna 
impossível voltar atrás. 32 



- 80 - 

 
 

                                                             

1999 

Albert Barabási  

& 

Jeong 
Hawoong 

& 

Albert Réka   

Analisando a Internet e outros sistemas de rede do mundo real 
concluem que seus nodos possuem graus de conectividade 
baseadas em uma lei de potenciação (power law), em que a 
maioria dos nodos tem baixa conectividade ao passo que uma 
minoria tem alta conectividade. Em sistemas desse tipo a 
distribuição de conectividade dos nodos tende a seguir um 
princípio de conectividade preferencial: quanto maior o número de 
conexões de um nodo, tanto maior a probabilidade que mais 
nodos se conectem preferencialmente a ele.45 Como não há 
restrição de escala para essa potenciação, o limite seria todos os 
demais nodos conectarem-se a um só, o que na realidade não 
acontece.     

  

 

 

 

 

 
 

Fred Steward  
&   

Steve Conway 

Destacam o papel das fontes externas de inovação no interior de redes 
tecnológicas.38 

2001 Rosalba Casas 

Trata da rede de conhecimento, explicando como fluxos de 
conhecimento em rede, com intercâmbio entre atores que 
compartilham interesses comuns, geram âmbitos de inovação no 
desenvolvimento ou aplicação de conhecimento científico, técnico e 
tecnológico.6 

2003 Matilde Luna 

Vale-se da noção de rede para analisar a coordenação entre 
instituições sociais e a conformação de padrões comunicativos 
interpessoais em fluxos de conhecimento e na conexão de entidades 
sociais7 



 

 

 


