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1. Conceituar:
a) Grupo social
b) Identidade social
c) Psicologia social

a)Grupo de pessoas que apresentam aspectos qualitativos como a psicologia social,
formando uma identidade social.

b) Interação que estabelecemos com o meio social o qual estamos inseridos.
Autoconceito do indivíduo, partindo do conhecimento de si próprio e de sua pertença a
um grupo ou a grupos sociais.

c) Relações entre membros de um grupo social que busca compreender como o homem
se comporta nas suas interações sociais.
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2. Quando um conjunto de indivíduos passa a ser considerado um grupo
social?

3. O que faz com que um grupo permaneça unido ou se desintegre?

2) Quando as pessoas apresentam características similares e realizam atividades e
projetos cotidianos em companhia de outras pessoas.

3) A união acontece quando os componentes se definem como membros do grupo, que
compartilhem das mesmas crenças grupais e que exista algum grau de atividade
coordenada entre seus membros. O grupo se desintegra quando os objetivos não são
comuns, e as normas sociais não são estabelecidas e respeitadas
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4. O que se entende por “Ator social”?

5. De que é constituída uma cooperativa?

4) Aquele que representa algo para a sociedade e traz consigo uma ideia, uma
reivindicação, um projeto, uma promessa, uma denúncia.

5) Por um grupo de pessoas que tenha identidade e coesão e que se sintam pertencentes
ao grupo e que esteja claro que o grupo tem condições de trazer melhorias sociais e/ou
econômicas para os seus membros.
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6. Quais são as variáveis psicossociais?

7. O que você entende sobre cultura da cooperação?

6) Cultura da cooperação; Coesão grupal; Investimento do sócio; Experiência anterior dos
sócios em relação ao tipo de atividade da cooperativa; Idade dos sócios; Legitimação do
poder na cooperativa.

7) Maneira de posicionar-se, refletindo um modo de ver, pensar, agir e reagir originário
de valores e princípios de cooperação.
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8. Qual a importância do fator: Idade dos sócios?

9. O processo de criação de uma cooperativa é uma etapa que requer um
planejamento adequado. Cite as etapas deste planejamento.

8) Quanto mais jovens os associados, maior as chances de sucesso que a cooperativa
pode alcançar.

9) - Estudo aprofundado das características psicológicas e sociais do grupo interessado.
- Estudo do ambiente em que a cooperativa irá atuar.
- Analisar as informações coletadas.
- Propor ações para que esta etapa seja exitosa e traga bons resultados.
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10) Fale sobre Intervenção participativa e Intervenção Tutorial.

10) INTERVENÇÃO PARTICIPATIVA: A intervenção somente é considerada participativa ao
possibilitar que o grupo tome parte, expresse visões, fale e reflita sobre sua própria
condição, suas experiências, conhecimentos, expectativas, desejos e necessidades, mais
imediatos ou não.

INTERVENÇÃO TUTORIAL: Cabe à população executar as ações prescritas. Nota-se, neste
tipo de intervenção, uma dependência dos indivíduos ou do grupo em relação ao agente
externo.
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11. Sobre Motivação, marque a alternativa correta:

a) Habilidades humanas do agente são extremamente relevantes no processo.
b) O grupo deverá apresentar união e ciência das responsabilidades que a

criação da cooperativa exigirá, além de praticar a cooperação em
detrimento da individualidade.

c) Acontece como fruto de determinadas condições que fazem com que o
indivíduo sinta-se implicado e, portanto, disposto a participar
efetivamente.

d) Cabe à população executar as ações prescritas. Nota-se, neste tipo de
intervenção, uma dependência dos indivíduos ou do grupo em relação ao
agente externo.

e) O agente externo que elabora os diagnósticos, identifica os problemas,
escolhe os meios para solucioná-los.
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12. Sobre Participação, marque a alternativa incorreta:

a) A participação dependerá do agente cooperativista e das características
psicossociais do grupo.

b) As habilidades humanas do agente são extremamente relevantes no
processo.

c) As habilidades humanas devem apresentar certo grau de habilidades
conceituais e técnicas.

d) O grupo, deverá apresentar união e ciência das responsabilidades que a
criação da cooperativa exigirá.

e) A incubação pode ser entendida como o período durante o qual o projeto
do empreendimento é elaborado antes de assumir existência efetiva e
autonomia.
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13. Quais as etapas básicas de um processo de incubação de cooperativas?
14. Fale sobre a ação do agente externo na Intervenção tutorial.
15. Fale sobre:
a) Participação efetiva
b) Participação fantasiosa

13) Pré-incubação; Incubação e Desincubação;

14) A ação do agente externo é coordenada no sentido de introduzir “ideias” pré-
estabelecidas. Nestes casos, não verificamos uma participação efetiva do público alvo
(grupo) na elaboração destas “ideias”.

15)



Experiência anterior dos sócios em relação ao tipo de atividade da
cooperativa

Isto lhes propicia uma pequena pesquisa de mercado, mesmo informal,
onde podem encontrar determinados nichos e ou oportunidades,
diferentemente daqueles que, por estarem previamente subordinados a
uma profissão ou atividade, encontrarão maiores dificuldades para
encontrarem ou identificarem novas alternativas de trabalho “fora” do
contexto de sua experiência profissional já “enraizada” apresentando, em
grande medida, barreiras à mudança.
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Idade dos sócios

A idade dos cooperados também é um fator importante a ser considerado
nesta relação de êxito de cooperativas. Quanto mais jovens os associados,
maior as chances de sucesso que a cooperativa pode alcançar. Os jovens são
mais abertos às novas informações que os mais velhos, característica crucial
nos dias atuais em que vivemos. Isto não significa que pessoas de idade mais
avançada não possam constituir cooperativas.

Esta é apenas uma constatação de alguns estudos que nos sinalizam que
devemos estar atentos a esta variável para que possamos adotar estratégias
que auxiliem na sobrevivência de empreendimentos cooperativos.
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Idade dos sócios

O envelhecimento da população, associado à crise de emprego mundial, tem
levado a um aumento de iniciativas empreendedoras de pessoas de idade mais
avançada.

É um público que tem peculiaridades, como por exemplo, maior experiência e por
vezes maior resistência a mudanças. Por isto, devemos observar estas questões
de forma a auxiliar o grupo a conquistar melhores resultados.
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Legitimação do poder na cooperativa

Esta legitimação está diretamente relacionada com o sentimento de
participação que o sócio se atribui. Quanto mais representado ele se sente pela
diretoria, mais participação e compromisso ele assume com a cooperativa.

A representação e a participação estão diretamente relacionadas com os canais
de comunicação e expressão entre o associado e a diretoria. Nesse sentido, a
diretoria tem um papel fundamental que é o de propiciar e provocar, quando
não existir, essa abertura para os sócios. Mais do que o rodízio dos membros nas
diretorias, é o sentimento de representatividade que cala mais fundo na
confiança e no comprometimento dos sócios com a cooperativa.
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