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Todo processo de formação inicia com uma boa preparação de 
conteúdo, de metodologia, bem como da estrutura física. 
Proporcionar mecanismos que todos os participantes sintam-se 
acolhidos é fundamental para o sucesso de todo processo.

Para isso, este Caderno Pedagógico apresenta sugestões para 
acolhida, bem como metodologias para o desenvolvimento de cada 
um dos conteúdos presentes no Material do Aluno.

Sendo assim, é fundamental que cada professor e/ou ministrante 
possa tê-lo como subsídio, e desta forma propor maneiras de proble-
matizar, interagir e multiplicar ações cooperativistas concretas.

Bons estudos!

PROJETO DE INCLUSÃO DO 
COOPERATIVISMO SOLIDÁRIO
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Ÿ Mesas e cadeiras

Todo processo formativo envolve a escolha do local e conhecimento dos 

recursos necessários. Para isso, algumas informações básicas estão disponibiliza-

das neste roteiro, dentre elas, as descritas na sequência disponibilizar: 

Ÿ Pincéis

Ÿ Canetas 

Ÿ Tela de projeção
Ÿ Alimentação
Ÿ Demais materiais que julgue necessário utilizar.

Ÿ Datashow

Cada título do material do aluno está apresentado aqui, e neles são sugeridas 

de 2 a 3 atividades para que o mediador e/ou professor escolha e a realize. No 

entanto, qualquer outra atividade pode ser inserida, a partir da realidade local, ou 

seja, é perfeitamente exível.

Ÿ Crachás

Ÿ Flipchart

Ÿ Som

1.PREPARAÇÃO
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Como todo dia de trabalho e de estudos, organizar previamente um crono-

grama torna-se imprescindível para uma adequação de horários, de modo que 

nenhum assunto ou tema seja prejudicado.
Desta forma, este Caderno Pedagógico sugere o seguinte quadro como 

método de organização do dia de Formação:

2. ORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO 

Horário Atividade

Recepção

Acolhida

Dinâmica de
apresentação 

Início dos
trabalhos

Responsável
Recursos

Necessários
Tempo

Previsto

8h - Café da Manhã

10h - Intervalo

12h - Almoço

16h - Intervalo

16h30 Encerramento

06065
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SUGESTÕES PARA ACOLHIDA

• Papel A4

Objetivo: Conhecer mais profundamente as pessoas que nos relacionamos nos ambien-

tes, bem como compartilhar experiências novas e curiosas sobre a própria vida.

Dinâmica de apresentação

SUGESTÃO 01

Tempo previsto: 

Título: Vamos nos conhecer?

Desenvolvimento: Peça a todos os participantes que escrevam na folha de papel A4 seu 

próprio nome, e 3 curiosidades a seu respeito que possivelmente os colegas ainda não 

saibam, tais como: lazer preferido, outras ocupações não relacionadas ao trabalho, gostos, 

coisas engraçadas, preferências musicais, culinárias, o que gosta de fazer quando está de 

folga, enm, o que a imaginação permitir, tornando o ambiente bem descontraído. Em 

seguida, solicite que todos eles andem pela sala, olhando o que seus colegas escreveram, 

bem como compartilhando seus apontamentos. Desta forma, é possível elencar coisas 

muito interessantes sobre a turma.

Materiais necessários:

15 a 20 minutos.

• Pincéis

Objetivo: Conhecer o grupo e promover a interação e a socialização de todos(as).

SUGESTÃO 02

Dinâmica de apresentação 

Título: Eu sou...e você, quem é?

Desenvolvimento: Formar uma roda, tomando o cuidado de vericar se todas as pessoas estão 

sendo vistas pelos demais colegas. Combinar com o grupo para que lado a roda irá girar. O 

mediador inicia a atividade se apresentando e passa para outro. Por exemplo: “Eu sou Luis, e 

você, quem é?” “Eu sou Aline, e você, quem é?” “Eu sou Luana, e você quem é?” Proponha às 

pessoas que, além do nome, falem um pouco mais: de onde estão vindo, o que representam, o 

que esperam deste momento. Enm, deixe-os à vontade.



Tempo previsto: 15 a 20 minutos.

SUGESTÃO 03

Dinâmica de apresentação 

Título: O que eu vejo de você

Ÿ Papel A4
Materiais necessários:

Ÿ Caneta ou pincel
Ÿ Fita adesiva
Ÿ Som/música

Objetivo: Conhecer o grupo e promover a interação e a socialização de todos(as).

Desenvolvimento: Formar 2 círculos, um do lado de dentro, outro para fora, de modo que as 

pessoas do lado de dentro quem de costas para os demais. Todas as pessoas do lado de dentro 

devem ter uma folha em branco grudada nas costas. Assim que o mediador iniciar a música, um dos 

círculos gira para o lado direito, o outro para o lado esquerdo. Quando a música parar, a pessoa do 

lado de fora deve escrever na folha das costas de quem estiver do lado de dentro, apontando um 

elogio. Em seguida, segue-se a música até parar novamente. Repita umas 3 vezes este procedimen-

to. Em seguida, é possível inverter os círculos (quem está pra dentro, ca de fora e vice-versa).

Tempo previsto: 15 a 20 minutos.

06067

CAPITULO 1

Momento fundamentação - Cooperativismo no Brasil

Atividade sugerida

Desenvolvimento: O QUE REPRESENTA A TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO?

Sugere-se documentário: “o que é a Teologia da Libertação?” de Joelton Nascimento. Endereço: 
https://www.youtube.com/watch?v=DGTBvFRmj1c

Com uso de ferramentas de pesquisa, pode-se preparar antecipadamente pelo coordenador 
algum texto, ou vídeo que apresente o que foi a Teologia da Libertação, para que os participantes 
possam entender o fato histórico. 
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__________/____________/________________

Na parte de baixo fatos do cooperativismo

Este texto pode ser traduzido em forma de cartaz com a montagem de uma linha do tempo,  com 
a participação de toda a turma; em que são observados dois eixos: a parte de cima da linha marcar 
os fatos históricos que aconteciam no país e no mundo, e na parte de baixo da linha, as questões 
que marcaram o cooperativismo .

Desenvolvimento: Para trabalhar o texto do Capítulo, de forma mais interativa, sugere-se que o 
grupo possa ler individualmente até o Quadro 01.

Linha do tempo:

Na parte de cima fatos econômicos e políticos do Brasil e do mundo.

Quadro 01:

Após o pequeno debate, é importante ressaltar que estas organizações precisam da participação 
das lideranças que estão se formando neste projeto de capacitação.

b. Qual o papel delas no atual momento do cooperativismo solidário?

Desenvolvimento: Estes fatos condizem com uma realidade mais próxima da vida dos partici-
pantes das atividades, então sugere-se que possam olhar para o quadro e reetir sobre algumas 
questões:

c. Como manter a história destas organizações vivas no meio de nós?

a. O que foi decisivo para que estas organizações fossem constituídas?

Tempo aproximado: 20 a 30 minutos.

Ou então assistam: “Leonardo Boff, sobre teologia, política, pobreza e desigualdade, ecologia”  
de Alexander Ramiro. Peça que eles reitam e debatam entre eles.

Uma Sugestão para toda a turma, é assistir ao Filme: “O anel de Tucun”, também disponível no 
Youtube, com duração de 1h 10 min horas.

Tempo aproximado: 20 a 30 minutos.

Sugestão 02:
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Momento fundamentação - Fundamentação Organizacional 

do Cooperativismo Solidário

Momento fundamentação - Características do Cooperativismo

Solidário

Tempo aproximado: 30 minutos.

c. O que é capacidade de agência?
b. O que para este grupo pode-se denir como “outra economia”?
a. O que de fato o cooperativismo solidário está buscando?

Desenvolvimento: Após  a leitura inicial deste tópico, solicite ao grupo que se reúnam em 
duplas ou trios e reitam sobre as seguintes questões, apresentando o que para eles representa 
tais reexões: 

Desenvolvimento: Este capítulo possui questões reexivas a cada tópico, sugere-se que todos 
leiam o texto completo, mas que após, divididos em grupo, possam responder um ou mais 
tópicos por grupo. Depois respondam, apresentem e reitam em plenária.

Ÿ Interação Solidária:

Tempo aproximado: 40 minutos

Ÿ Organização em rede:

Ÿ Controle Social:

Ÿ Cooperativas municipais microrregionais:

Ÿ Autogestão:

Ÿ Descentralização das estruturas:
Ÿ Multiplicidade de parcerias:

É preciso que o coordenador que atento, para não tropeçarem nos conceitos, em alguns casos, 
é importante clarear no grupo.

Ver questões no caderno do aluno:

Atividade sugerida



Avanços organizativos das mulheres

Ÿ As Políticas públicas tem sido utilizada por nossas cooperativas e pelo nosso quadro social? 
Quais são as principais?

Ÿ Estamos desenvolvendo políticas permanente de inclusão nos locais que atuamos?

Ÿ Possuímos indicadores que demonstrem o nosso crescimento qualitativo nos espaços de 
mulheres no espaço da cooperativa? Apresentem os dados por cooperativa, se possível.

Ÿ Determinamos orçamento anual com incentivos para que ações de sensibilização a participa-
ção nos espaços decisórios da cooperativa aconteçam?

Ÿ De que maneira compreendemos e adequamos as demandas às realidades vivenciadas pelas 
mulheres em nossa cooperativa? Isso é feito de maneira crítica?

Desenvolvimento: Após realizar a apresentação do tema proposto no capítulo. O conteúdo é 
longo e importante precisa ser bem compreendido por todos. Após divida o grupo, podendo ser 
por cooperativa . Em seguida, peça que cada grupo faça a explanação e o diálogo de pelo menos 
um dos pontos.

CAPITULO 2

Momento Problematização - Cooperativismo Solidário e

suas perspectivas

Atividade sugerida
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Momento fundamentação - Mercado como estratégia de Inclusão

c. Quais os tipos de mercados, e como estamos agindo para acessá-los ou cria-los?

Desenvolvimento: Este texto precisa ser lido por todo o grupo. Para facilitar, pode-se organi-
zar par que leiam em grupos o texto na íntegra. Depois pode-se debater as questões propostas 
para reexão.

b. Quais estratégias combinam com o projeto de desenvolvimento econômico que precisamos?
a. Estamos conseguindo oportunizar novas estratégias de mercados?



Avanços organizativos dos Jovens

Desenvolvimento: Após realizar a apresentação do tema proposto no capítulo. O conteúdo é 
longo e importante precisa ser bem compreendido por todos. Após divida o grupo, podendo ser 
por cooperativa. Em seguida, peça que cada grupo faça a explanação e o diálogo de pelo menos 
um dos pontos.

Ÿ As Políticas públicas tem sido utilizada por nossas cooperativas e pelo nosso quadro social? 
Quais são as principais?

Ÿ Possuímos indicadores que demonstrem o nosso crescimento qualitativo nos espaços Jovens 
no espaço da cooperativa? Apresentem os dados por cooperativa, se possível.

Ÿ Determinamos orçamento anual com incentivos para que ações de sensibilização a participa-
ção nos espaços decisórios da cooperativa aconteçam?

Ÿ Estamos desenvolvendo políticas permanente de inclusão nos locais que atuamos?

Ÿ De que maneira compreendemos e adequamos as demandas às realidades vivenciadas pelos 
Jovens em nossa cooperativa? Isso é feito de maneira crítica?

Tempo aproximado: 30 a 40 minutos.

Ÿ Programas governamentais de inclusão social, como por exemplo PAA e PNAE;

Ÿ Análises de balanços das cooperativas.

Desenvolvimento: Proponha aos presentes que, após a leitura, sugira que respondam as ques-
tões dentro de cada eixo  e o debate do quadro abaixo (que está presente na Cartilha), apresen-
tem e citem  casos rotineiros que já presenciaram ou acompanharam sobre:

Ÿ Campanhas ou programas vinculados às mulheres e relações de gênero;

O papel do Jovem no cooperativismo solidário

Ÿ Cotas estudantis para negros e/ou indígenas;

Ÿ Programas de acessibilidade;

Momento Problematização - O monitoramento

060611

CAPITULO 3

Momento Interação - Reexão a partir das temáticas locais



c) Implantação de programas de gênero e geração nas Unicafes Estaduais e Cooperativas, objeti-
vando fortalecer o trabalho produtivo e comercial destes segmentos sociais.

Desenvolvimento: 

e) Campanhas nos meios de comunicação que valorizem a vida no campo, contribuindo para 
superação de estereótipos, preconceitos, discriminações e mostrando a diversidade de gênero, 
raça e geração.

d) Criação de redes de juventude, garantindo a participação nos espaços municipal e estadual, 
constituindo redes de formação, inclusão digital, e de promoção de atividades culturais.

d) Reformulação das políticas de comercialização da produção rural que já existem, ampliando a 
participação das jovens mulheres.

f) Inclusão digital na zona rural com paridade de participação das jovens mulheres e priorizando a 
estruturação de espaços de inclusão nas cooperativas, com cursos e plenárias para associados.

g) Eventos de comemoração do Dia da Mulher Rural aos 15 de outubro, fortalecendo esta data 
como uma Marca do Cooperativismo.

a. Realização de materiais e de eventos especícos e introdução da prática de se enviar convites e 
avisos à família e não apenas ao associado individualmente.

b) Constituir um ranking social pontuando os estados e cooperativas que desenvolvam ações 
armativas para jovens e mulheres e divulgar este ranking em todos os espaços do 
Cooperativismo Solidário.

h) Atividades cooperativas nas Escolas do campo e garantir estímulo e incentivo aos professores 
que trabalham na área rural e em áreas de comunidades e povos tradicionais, facilitando a abor-
dagem da temática.

i) Construção de centros culturais que permitam fácil acesso à cultura, esporte, lazer, salas de 
ocinas para cursos e formação.
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Tempo aproximado: 40 minutos.

Caso julgue importante fazer esse debate, instigue-os a apresentar oralmente tais casos, expon-
do opiniões e tomadas de decisão.

CAPITULO 4

Momento Multiplicação - Estratégias de multiplicação
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k) Política de percentuais de mulheres e jovens na gestão das cooperativas, garantindo maior 
interesse pela inclusão destes segmentos.

j) Fóruns/comitês para acompanhamento e controle social das políticas, constituídos com a 
participação efetiva das jovens mulheres, valorizando-as como protagonistas na articulação de 
políticas especícas.

Ÿ Estamos próximos ou longe da situação ideal?

Tempo aproximado: 20 a 30 minutos.

Desenvolvimento: Diante dos apontamentos, reita com o grupo sobre as práticas internaliza-
das e como elas contribuem para avançar no cooperativismo solidário: Questão Central do 
Debate:

Ÿ Como está a situação e a real inclusão no contexto do cooperativismo solidário? 

CAPITULO 5

Momento Internalização - Estratégias de multiplicação



Esperamos que este Caderno Pedagógico tenha sido um importante instrumento de trabalho 
para tais momentos de formação, subsidiando ferramentas fundamentais e estratégicas para a 
aplicação nas cooperativas em questão.

Sendo assim, utilize-o sempre que julgar necessário, inclusive propondo que seja inserido em 
outros momentos de capacitação, cujo conteúdo e público seja adequado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Multiplique ações

de gestão e 

governança na

sua cooperativa.

Faça sua parte!

União Nacional das Cooperativas da
Agricultura Familiar e Economia Solidária
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