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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DO
COOPERATIVISMO SOLIDÁRIO - PECSOL
O Programa de Educação do Cooperativismo Solidário – PECSOL, tem como objetivo realizar ações de educação e formação cooperativista para qualificação da gestão/
governança das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária filiadas ao Sistema UNICAFES - União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia
Solidária.
Essa é a 2º Edição do PECSOL realizada em nível nacional, formatada com a realização de ações formativas para Conselheiros Administrativos, fiscais, diretores executivos e
quadros técnicos das cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária. O público
atendido diretamente pelo projeto será formado por 600 participantes organizados em 40
turmas constituídas em 20 Estados do Brasil.
As ações educativas serão realizadas em duas fases: piloto e geral. Na fase piloto o
programa desenvolverá ações em 5 Estados: MS, MG, PR, RO e BA, tendo como objetivo
atingir a meta de qualificação da gestão/governança das cooperativas e também qualificar
o material e métodos para a versão geral do programa prevendo ações em 20 Estados das
5 regiões do Brasil.
Nordeste: RN, AL, PE, MA, SE, BA, CE.
Sul: PR, SC, RS;
Sudeste: RJ, ES, MG;
Centro Oeste: GO, MS, MT;
Norte: TO, RO, AM, PA.
Os cursos serão organizados com foco na criação e gestão do conhecimento junto
às pessoas e as cooperativas participantes do programa, prevendo utilização de material
pedagógico escrito e visual, com momentos presenciais e de multiplicação executados
entre nas fases da socialização, problematização, interação, multiplicação e internalização
das temáticas estudadas.
A 2º Edição do Programa é formatada com 4 cadernos pedagógicos e 8 vídeos de
apoio, formatados com foco no empoderamento das pessoas e na construção de estratégias participativas para a maior viabilidade social e econômica das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, com as temáticas:
MÓDULO I - Modelo de organização;
MÓDULO II - Modelo de Gestão
MÓDULO III - Modelo de Governança;
MÓDULO IV - Modelo de Inclusão
Os cadernos pedagógicos e vídeos são desenvolvidos de forma complementar e interativa, favorecendo processos de acesso ao conhecimento, multiplicação e internalização,
fortalecendo a gestão/governança das cooperativas.
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A

presentar o cooperativismo e sua organização caracteriza-se como uma importante reflexão, que deve se fundamentar em sólidos conceitos, profundas
análises e importantes debates.

Desde seu surgimento a UNICAFES constrói mecanismos, para desenvolver
processos de educação, que ampliem a autonomia e empoderamento das redes e
dos cooperados. Seu I e II Congressos Institucionais afirmam a adesão aos princípios
universais do cooperativismo, e, ampliam os princípios e estratégias organizacionais
com a inclusão de diferencias como: Cooperação fundamentada em relações de proximidade; Fortalecimento da participação de jovens e mulheres; Descentralização das
estruturas; e, Gestão local com articulação em rede, de modo a equilibrar o crescimento organizacional com controle social.
O III, IV e Vº Congressos destacam propostas em que a educação deve priorizar
metodologias com foco no empoderamento do educando, com participação efetiva e
ativa nas diversas fases, instâncias e setores organizacionais, despertando capacidade
de análise e de reflexão crítica, buscando superar a baixa participação dos jovens e
mulheres no quadro social e principalmente nas funções diretivas, sendo necessário
fortalecer suas estratégias de gestão/governança para maior sustentabilidade nos negócios e da fidelização social.
No entanto, para que se possa compreender de maneira estruturada e holística,
é imprescindível que antes se compreenda todo processo de contextualização do cooperativismo dentro do conceito de desenvolvimento, afinal ele é um dos principais e
mais significativos instrumentos, seja de ações locais, regionais ou territoriais.
Para isso, este material preocupa-se num primeiro momento em apresentar teorias e reflexões acerca do desenvolvimento, e posteriormente propor análises sobre
o cooperativismo, seu conceito, sua estruturação e, é claro, sua imensa contribuição
econômica, social, ambiental, política e estratégica.

Apresentação

MÓDULO I - MODELO DE ORGANIZAÇÃO DO
COOPERATIVISMO SOLIDÁRIO

Nesta construção o material foi desenvolvido com os seguintes eixos:
•

•
•
•
•

Momento fundamentação: os pontos que fundamentam o debate teórico a
respeito dos temas que se relacionam com o projeto de desenvolvimento do
Cooperativismo da Agricultura Familiar e Economia Solidária – Cooperativismo
Solidário;
Momento problematização: temáticas que podem ser problematizadas pelos
participantes, buscando uma abordagem prática dos assuntos desenvolvidos na
fundamentação;
Momento interação: desenvolvimento dinâmicas que facilitem a socialização
das temáticas que fundamentam em material, debatendo a problematização
proposta pelo material;
Momento multiplicação: são construídas propostas sobre a forma de multiplicar o conhecimento, buscando facilitar a aplicação prática junto às cooperativas;
Momento internalização: análise dos pontos trabalhados no eixo multiplicação, verificando a apreensão e o quanto os assuntos desenvolvidos poderão ser
internalizados nas cooperativas.
Por isso, convidamos a todos para a leitura, a reflexão e a ação
cooperativista em prol do desenvolvimento!
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CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
O processo de criação e internalização do conhecimento pode ser desenvolvido a
partir de várias teorias ou diretrizes pedagógicas. O PECSOL é formatado por fases sequentes e complementares fundamentadas na teoria da espiral do conhecimento, adaptada as diretrizes do Cooperativismo Solidário, por isso este caderno pedagógico tem
como objetivo facilitar a construção, socialização e internalização do conhecimento nos
indivíduos e nas cooperativas.
A Educação cooperativista fundamenta seus processos de formação na busca pelo
empoderamento das lideranças, priorizando a formação da gestão participativa, transparente, eficiente e inclusiva. Para este processo se concretizar é fundamental que os participantes ampliem sua capacidade de consciência e analise fundamentada, problematizadora
e critica das estratégias de fundação, inovação, gestão e sustentabilidade das cooperativas.
Neste contexto, além de participar da fundamentação teórica dos cursos a liderança necessita criar a capacidade de problematizar as teorias, com ações e práticas
de interação, tornando o processo educativo participativo e eficaz, ampliando as capacidades de construção do conhecimento pessoal e institucional.
A interação gera propostas de multiplicação e capacita os participantes para
multiplicar o conhecimento na sua cooperativa. Essa implantação que pode acontecer
via multiplicação dos cursos, construção de estratégias de inovação organizacional, social,
comercial... promove a internalização do conhecimento na pessoa. “Cabe a cooperativa institucionalizar” o conhecimento, ser receptiva e internalizar esta prática com
resoluções ou inovações institucionais.

Como estrelas-do-mar....
Conta a história que depois de uma tempestade, o mar tinha jogado na praia
milhares de estrelas-do-mar e que um homem fazia um esforço incansável para devolvê-las uma por uma ao mar...
Outra pessoa apenas observava. Mas, não suportou, se aproximou e disse: Existem milhares de estrelas-do-mar nesta praia. É impossível salvá-las. Você não percebe que seu trabalho não mudará nada? Não vale a pena!
O homem sorriu, pegou outra estrela-do-mar, a levantou e respondeu de forma
otimista e persistente: Para esta... já valeu a pena!
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presentamos aqui um fluxograma do movimento que faremos em todos
os módulos, de forma que possamos gerar novos aprendizados a partir da
estrutura pedagógica pensada. Cada momento do programa envolve uma
combinação diferente com a produção do conhecimento:
Na fundamentação acontece a socialização do conhecimento teórico já existente,
com realização de ação educativa da instituição para os indivíduos;
Na interação realiza-se a socialização dos indivíduos sobre a compreensão do conhecimento teórico com diálogo entre os participantes sobre as temáticas;
Na problematização o processo é desenvolvido do indivíduo para o grupo, com
reflexão sobre o quanto esta temática já é presente nas cooperativas e o quanto ela
poderá ou não ser positiva para maior sustentabilidade das cooperativas.
Na multiplicação realiza-se o aprender fazendo, do indivíduo para a organização.
Nesta fase os participantes se desafiam em por em prática o conhecimento, gerando
maior apreensão pessoal das conhecimento e a oportunidade para a cooperativa
internalizar este conhecimento nas suas ações cotidianas.
Na internalização se institucionaliza o conhecimento. Esta fase advém da organização para o indivíduo, momento que as cooperativas são convidadas a construir
fórmulas e resoluções para institucionalizar práticas e inovações que fortaleçam a
cooperativa. Aos participantes do PECSOL caberá participar da construção, propor
inovações e verificar se as cooperativas institucionalizaram o conhecimento.

Metodologia

PARTICIPAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E
INTERNALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

Acreditamos que esta estratégia possa ajudar a entender os tempos e momentos
por que cada encontro contemplará:

A metodologia da espiral do conhecimento cooperativista está intimamente relacionada ao aprender fazendo. Para que o conhecimento teórico se transforme em
práticas é necessário a interação entre os participantes, a problematização, a construção de propostas de multiplicação e a internalização do conhecimento, com a
confecção de documentos, manuais, resoluções e práticas.
“Esse processo é permanente, realiza-se em espiral com atos complementares de
criação, socialização, internalização e gestão do conhecimento. Este ato necessita ser
institucionalizado como uma ação contínua, para que sócios e diretores possam criar
e institucionalizar meios para sempre fortalecer as Cooperativas”
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FUNDAMENTAÇÃO
A fundamentação é a fase teórica do caderno pedagógico. A teórica consiste na retomada de conceitos que permeiam o cotidiano. É o momento
do curso onde os participantes são convidados a ler, estudar as teorias que
fundamentam este módulo formativo, para que possamos avançar ou compreender o projeto de desenvolvimento e de organização que fundamenta
o Cooperativismo Solidário.
A fundamentação apresenta teóricos que são referência no debate de temas
que envolvem o Cooperativismo da Agricultura Familiar e o seu projeto de
desenvolvimento organizacional, destacando que este Cooperativismo é
um segmento formatado a partir de teorias do Desenvolvimento Rural Sustentável que envolve o cuidado com a natureza, a diversificação produtiva,
a participação social, a inclusão produtiva, cultural e econômica das pessoas,
as relações de proximidade, cuidado e valorização das pessoas.
Neste projeto de desenvolvimento organizacional as pessoas são o centro,
para elas e com elas as cooperativas se desenvolvem. As estruturas existem em razão das pessoas, os negócios são realizados para que as pessoas
conquistem o bem-estar, se empoderem e deliberem sobre estratégias de
sustentabilidade que amplie sua capacidade de desenvolvimento com sustentabilidade. Neste projeto de desenvolvimento, as cooperativas são um
meio, as pessoas são o fim, o sucesso institucional é medido pela realização,
satisfação e participação dos sócios.
As teorias são socializadas para fundamentar e facilitar a análise critica das
lideranças sobre os posicionamentos e ações desenvolvidas pelas cooperativas e pela sociedade na qual as cooperativas estão presentes. A compreensão da fundamentação teórica e do contexto econômico presente no
Estado, orientará processos de interação e multiplicação mais eficazes.
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Capitulo 1

momento

1. Modelo de desenvolvimento
O Cooperativismo Solidário tem a missão de promover desenvolvimento econômico
e social da Agricultura Familiar e Economia Solidária, fortalecendo a visão do Cooperativismo como ferramenta para o desenvolvimento local, a partir de bases diversificadas e
sustentáveis.
Esse projeto de desenvolvimento fundamenta-se em estratégias organizacionais,
com base nas pessoas, com relações de proximidade, participação democrática e controle
social, buscando aumentar a autonomia e empoderamento dos cooperados.
Esse modelo organizacional é articulado e representado via UNICAFES - União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, entidade que constrói de maneira permanente e progressiva, estratégias para o fortalecimento das redes de
cooperação e, o Programa Nacional de Educação Cooperativa introduz um novo ciclo de
formação junto à base associada, objetivando ampliar ações de inclusão e empoderamento
socioeconômico dos cooperados.

Diante dos desafios atuais, considera-se urgente e prioritário ampliar cada vez mais
a consciência e formação sobre a atuação estratégica que o cooperativismo pode influenciar, dentro de um novo modelo de sociedade. Ao estabelecer o vínculo cooperativo e
solidário, articula-se outras iniciativas que poderão gerar um novo modelo social, positivo,
agregador, que está na base do Cooperativismo Solidário.
Na sociedade atual, existem vários modelos de desenvolvimento em disputa, mas
destacamos a diferença entre:
O modelo capitalista concentrador: que possui como objetivo ganhar mais, gerar
sobras e excluir os não “adaptáveis”;
O modelo solidário: que busca inclusão sustentável, valorização da diversidade ambiental, soberania e identidade regional, em síntese, “uma outra economia “.
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O Cooperativismo Solidário defende que, para construir esta economia é necessário
rever a forma de compreensão do desenvolvimento, garantindo autonomia e fortalecimento das dinâmicas locais, ampliando o protagonismo das lideranças e organizações sociais.
Este Cooperativismo defende estratégias de desenvolvimento, procurando conciliar
a necessidade de desenvolvimento econômico, com a inclusão social e fortalecimento das
pessoas, pois somente com participação ativa das pessoas o desenvolvimento é SUSTENTÁVEL, com a construção de propostas, aprovação de Leis e execução de programas
estruturais.
No cenário atual, verifica-se uma estabilidade considerável nas estratégias que fundamentam a economia mundial e brasileira, mas é preciso analisar este crescimento sob
óticas sustentáveis. Todo avanço social precisa estar fundamentado em modelos de desenvolvimento em curso.
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1.1. Conceito de desenvolvimento e suas dimensões
Debater sobre o desenvolvimento não é uma tarefa tão simples. A este conceito, é
possível associar inúmeras nuances e significados. É a partir daí que este material se propõe
a iniciar o debate.
Para isso, muitas teorias e inúmeros pesquisadores apresentam suas vertentes, que
abrangem os aspectos econômicos, mas também outras frentes imprescindíveis, incluindo
entre eles os fatores sociais, ambientais e políticos, afinal nenhum desenvolvimento pode
ser considerado completo sem que se perceba o entorno e todos os aspectos que interferem nele.
As primeiras ideias de desenvolvimento surgiram com o Iluminismo, juntamente com
a crença de que a ação humana e a ciência poderiam resolver todos os problemas e que
assim o progresso seria constante e linear, a ponto de universalmente se reproduzisse em
todas as nações.
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Esta compreensão foi mais solidificada pela industrialização e o mercantilismo. Para
finalizar ainda, afirmavam que a geração de riqueza é resultado do desenvolvimento, e que
deles todos seriam beneficiados. “Consideravam o desenvolvimento como um processo gradual, contínuo e harmonioso, derivado da acumulação de capital” (SOUZA, 1997,
p.119).

Mas isso não é bem verdadeiro! Portanto, para um conceito mais amplo e holístico, é fundamental debater sobre todos os aspectos, afinal crescimento econômico jamais
pode ser considerado como uma única vertente do desenvolvimento. Aliás, sozinho, o
aspecto econômico representa apenas estatísticas, números e gráficos, que isolados, expõe somente uma única perspectiva. Assim, isso não permite que se façam debates mais
estruturantes e consequentemente, análises mais críticas da realidade e do entorno em
que estamos inseridos.
Outras concepções de desenvolvimento foram sendo construídas ao longo da história, num misto de debates e disputas entre órgãos governamentais, movimentos ambientalistas e populares, mas ao fundo e de fato, a concepção de desenvolvimento condicionada
aos indicadores apenas econômicos, já é há muito tempo ultrapassada.
Desde os anos 1950, há um grande movimento de recompor a compreensão do que
se trata por esta palavra Desenvolvimento, pois ela carrega além de seus significados, a
disputa por políticas e uso das riquezas que estão na natureza.
Ao certo que cada vez mais o desenvolvimento veio adjetivando-se de palavras, para
ampliar a ressignificação. Desenvolvimento sustentável foi um dos primeiros adjetivos, e
com ela a ampliação de que ele deveria ser além de econômico.
No sentido do desenvolvimento sustentável, o meio ambiente compõe-se dos elementos físicos, químicos, biológicos, sociais, humanos e outros que envolvem um ser ou
objeto. As principais reflexões dos movimentos ambientalistas da emergência denunciam
o uso inadequado destas palavras para justificar a sua utilização. Montibeller Filho (2008)
contribui com a seguinte definição:
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Anos 50: O ambientalismo pautado fortemente pelos cientistas,
noção de que o mundo é uma “aldeia global” favoreceu uma compreensão da vida na Terra como uma realidade unificada e do meio
ambiente como um patrimônio de todos;
Anos 60: Redefinição a partir da entrada no debate das ONGs, ganham um aspecto de maior participação popular;
Anos 70: Institucionalização do ambientalismo (Estocolmo 1972)
sendo apropriado pelo Estado;
Anos 80: Partidos verdes e Comissão de Brundtland com a síntese de desenvolvimento sustentável, tornando-se no conceito mais
difundido até hoje: “o desenvolvimento é aquele que responde às
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de responder às suas necessidades”.
Anos 90: Setor empresarial aproveita-se dos produtos verdes, acesso a um novo mercado e um novo consumidor, aumentando suas
vendas e lucros.
Neste período também se inicia a exigência por novas posturas no quadro das relações entre nações, pressupondo a necessidade de existir uma política ambiental global,
uma vez que grande parte dos problemas ambientais extrapolam fronteiras geopolíticas
(MONTIBELLER FILHO, 2008, p. 45).
Com a organização da Eco-92 e a organização de um conjunto de princípios em relação ao meio ambiente, através de declarações, fóruns, conferências mundiais e protocolos
acabam se constituindo na sociedade como um novo paradigma, o do desenvolvimento
sustentável, tornando este o padrão do movimento ambientalista mundial.

Vivendo o fim dos tempos: a boa-fé negociada
Em tempos de politicamente correto a caridade e o bem-fazer estão em alta, entretanto numa entrevista entre o cineasta brasileiro Sérgio Bianchi e com professor esloveno
Slavoj Zizek, Vigar (2013) mostra que estas atitudes são apenas mais um jogo mercantil para
a estimulação do consumo sem culpa.
Com o capitalismo em constante renovação, o mesmo aparece travestido de máscaras
ideológicas da tolerância que velam a economia global em suas formas mais cruéis.
Um exemplo disso é que o estímulo ao consumo se dá por meio da boa-fé das pessoas que
acreditam estar ajudando em causas sociais ou sustentáveis – ou também apenas se utilizar
dos artifícios para livrar-se da culpa.
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Zizek considera cínico o discurso de “fazer a nossa parte”. Pois não assume os grandes problemas causados pelos grandes produtores com o discurso do “consumo responsável e
sustentável”. Segundo o autor é como olhar a Copa do Mundo pela TV, gritando incentivo aos
jogadores e a seleção. Sabemos que é insignificante, mas mesmo assim o fazemos.

LEITURA COMPLEMENTAR

O que Zizek defende, é que os problemas que vivemos hoje não serão resolvidos simplesmente pelas transformações ou reinvenções do capitalismo (melhorado ou natural) nem pelas
instituições que se titulam democráticas.
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O cineasta brasileiro Sergio Bianchi concentra sua crítica na representação da sociedade
brasileira. Em uma cena do filme Quanto vale ou é por quilo? O personagem Ricardo consultor
para ONGs que precisam captar recursos para projetos, faz um vídeo institucional convidando
parceiros para sua empreitada:
“Consumidores da classe AA sempre imprimiram o seu padrão de consumo a outras classes. Hoje, a classe média também quer ter o luxo de ter princípios. Daí esse surto de ações sociais. Só no Brasil estimam-se cerca de 20 milhões de voluntários para as causas “ambientais”.
Para as empresas, esse público de 20 milhões
de voluntários é potencialmente gerador de lucro.
Por outro lado, o consumidor quer que a empresa
tenha responsabilidade social. A empresa socialmente responsável pode até vender mais caro que
a concorrente, afinal está cobrando mais pelo bem
comum. A sua empresa também pode se associar a
esse projeto vencedor”, Finaliza o autor, para afirmar que isto tem se tornado numa lógica mercantil… mais uma vez!
VIGAR, Vivian. A boa fé negociada. In: Revista Filosofia, Ciência &
Vida. Ano VI – Edição 80, São Paulo : Editora Araguaia, 2013.

1.2. Diversos conceitos de desenvolvimento sustentável
Para Gadotti (2009) os termos “sustentável” e “desenvolvimento” continuam vagos
e controvertidos, pois há uma tendência de aplicação do conceito de sustentabilidade a
tudo o que é considerado bom, como um conceito “guarda-chuva”. O mercado considera
“desenvolvimento sustentável” como sinônimo de “responsabilidade social”.
Assim, “sustentável” sofreu um grande desgaste, quando foi associado ao desenvolvimento. Isto é, se para alguns é apenas um rótulo, para outros é um absurdo lógico, ou
seja, são incompatíveis.

Gadotti (2009) apresenta expressões que têm uma base conceitual comum e se complementam, tais como:
a) Desenvolvimento humano;
b) Desenvolvimento humano sustentável;
c) Transformação produtiva com equidade.
O termo desenvolvimento humano tem como vantagem de situar o humano no centro do desenvolvimento, tendo como eixos centrais a “equidade”¹ e a “participação”, e
segundo o autor, é um conceito em evolução e se opõe à concepção neoliberal de desenvolvimento, pois concebe a sociedade desenvolvida como uma sociedade equitativa, por
meio da participação das pessoas.
As críticas ao desenvolvimento sustentável e a própria ideia de sustentabilidade vêm
do fato de que o ambientalismo muitas vezes trata separadamente as questões ambientais
e as questões sociais. O movimento conservacionista surgiu como uma tentativa elitista
dos países ricos no sentido de reservar grandes áreas naturais para serem preservadas
para seu lazer e a sua contemplação, como o caso da Amazônia, por exemplo. Assim, sem
a preocupação social, esvazia-se de sentido o conceito.

¹ Equidade: Pode-se dizer que equidade é adaptação da regra a um caso específico, a fim de deixá-la mais justa. Ela
é uma forma de se aplicar o Direito, mas sendo o mais próximo possível do justo para as duas partes, não somente
baseada na igualdade, porque as pessoas podem apresentar necessidades diferentes.
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O conceito de “desenvolvimento” não é um conceito neutro. Segundo Gadotti (2009)
ele tem um contexto bem preciso dentro de uma ideologia do progresso, que supõe uma
concepção de história, de economia, de sociedade e do próprio homem. Isto é, ele remete
a um único padrão de industrialização e consumo.

Para Gadotti (2009) está claro que entre SUSTENTABILIDADE e CAPITALISMO,
existe uma incompatibilidade de princípios. O fracasso da “AGENDA 21”² o demonstra:

² Agenda 21 é um documento assinado em 14 de junho de 1992, no Rio de Janeiro, por 179 países, resultado da
“Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento” – Rio 92, podendo ser definida como um
“instrumento de planejamento participativo visando o desenvolvimento sustentável”.
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Para perceber como é difícil de caminhar entre estes conceitos vagos, Gadotti (2009)
cita Amartya Sen (2000) como um dos autores que concebe o progresso da humanidade
que só pode ser acreditado como positivo, quando há um processo de expansão das liberdades das pessoas e dos povos, ou seja, uma liberdade só existe de fato, em estabelecer
suas escolhas e criação de sua cultura!,“distanciando-se da concepção de um único modo
de produzir e reproduzir a existência, ligado à industrialização e ao crescimento econômico”, sendo assim, o desenvolvimento que vivemos não é desenvolvimento, porque não
nos proporciona a diversidade, a liberdade e a ampliação dela, ou seja, somos aprisionados
por modelos e estruturas que nos condicionam a agir igual a todos!

O que é importante compreender é o fato de que normalmente toda discussão sobre desenvolvimento leva à reflexão sobre um processo de evolução, seja ela humana,
espiritual, econômica, ambiental, dentre muitos outros aspectos.
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O economista e filósofo indiano Amartya Sen contribui de maneira significativa na
compreensão do termo desenvolvimento. Para ele, este conceito necessita estar fortemente alinhado à qualidade de vida e ao fortalecimento das liberdades dos indivíduos. Ele
trata como liberdades: a liberdade de participação política como crucial para a expansão
das liberdades constitutivas (MARQUES, 2010).
Por isso que este debate precisa ser acrescentado outras dimensões para que possamos evoluir na compreensão, ao mesmo tempo que lutemos por ele, não sendo apenas
um conceito de discurso. Interessante perceber que muitas vezes teoricamente o termo
desenvolvimento remete apenas à panoramas econômicos. Aliado a isso, estão as questões
ambientais, políticas, sociais, culturais e territoriais, que representam aspectos da vida humana muito presentes, pois todos nós estamos vivendo em algum lugar, territorialmente
constituído pela história e modo de vida. Culturalmente transformado e ambientalmente
exposto, ou utilizado.
As cooperativas do Sistema Unicafes atuam articuladas em redes, defendendo autonomia, diversificação, biodiversidade e desenvolvimento sustentável, sendo integradas por
estratégias de organização globais, com visão crítica dos desafios e oportunidades contidos
nas dinâmicas necessárias para o desenvolvimento com interação solidária. Na Agricultura Familiar milhões de pessoas ainda se encontram em situação de subdesenvolvimento,
sendo necessária a análise e reflexão sobre as políticas públicas existentes e da forma de
construção do desenvolvimento rural sustentável (UNICAFES, 2014).
Não é possível compreender uma lógica evolutiva, sem considerar que somente a
renda e o crescimento econômico proporcionem qualidade de vida às pessoas. Por isso
cada vez mais, as dimensões complementares da vida devem ser incluídas ao debate do
desenvolvimento, e desta forma, poderemos acreditar que ele de fato seja tudo aquilo que
precisamos.
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Por isso trazemos aqui outro importante teórico e economista que contribui muito
com o diálogo sobre desenvolvimento, que é Ignacy Sachs, com intuito de ampliar nossa
percepção do que pode ser tratado como desenvolvimento. Sachs ao longo de sua vida foi
estabelecendo dimensões que precisam estar citadas dentro do debate sobre o desenvolvimento, para que seja amplo e completo; que tenha as mais variadas áreas da vida. Para
ele, todo planejamento deve considerar as seguintes dimensões:
Quadro 01: Resumo das “Dimensões do desenvolvimento”, segundo Ignacy Sachs.

DIMENSÃO

CONCEITO

Social

Se refere ao alcance de um patamar razoável de homogeneidade
social.

Cultural

Equilíbrio entre respeito à tradição e inovação, capacidade de
autonomia para elaboração de um projeto nacional integrado e
endógeno.

Ecológica

Preservação do potencial do capital natural na sua produção de
recursos renováveis e à limitação do uso dos recursos não renováveis.

Ambiental

Respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais.

Territorial

Configurações urbanas e rurais balanceadas, melhoria do ambiente
urbano, superação das disparidades inter-regionais e estratégias
de desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas ecologicamente frágeis.

Econômica

Desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado, com segurança alimentar, capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção, razoável nível de autonomia na pesquisa
científica e tecnológica e inserção soberana na economia internacional.

Política
(Nacional)

Apropriação universal dos direitos humanos, desenvolvimento da
capacidade do Estado para implementar o projeto nacional, em
parceria com todos os empreendedores e um nível razoável de
coesão social.

Política
(Internacional)

Garantia da paz e na promoção da cooperação internacional, Pacote Norte-Sul de co-desenvolvimento, controle institucional efetivo
do sistema internacional financeiro e de negócios, controle institucional da aplicação do Princípio da Precaução na gestão do meio
ambiente e dos recursos naturais, prevenção das mudanças globais
negativas, proteção da diversidade biológica (e cultural), gestão
do patrimônio global, e, sistema efetivo de cooperação científica e
tecnológica internacional e eliminação parcial do caráter commodity da ciência e tecnologia.
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1.3. O “poder de agência” do cooperativismo no desenvolvimento
Muitas são as experiências exitosas na promoção do desenvolvimento. Inúmeras
ações podem ser propostas local e regionalmente com ênfase neste contexto. Mesmo
compreendendo que todo processo promotor do desenvolvimento está em constante
evolução, é necessário perceber e interpretar a realidade.
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Importante destacar que não falaremos aqui de agências ou as instituições que em
muitos casos são criadas com este nome, para capitanear ações de desenvolvimento. Aqui
queremos reforçar o poder de agência, ou o poder da participação para modificar os contextos.
O poder de agência está centrado na participação das instituições locais ou regionais,
e desta forma rompe com a ideia do centralismo em que alguém ou alguma instituição
propõe o que deve ser feito, e os demais apenas executam.
O que vai determinar o sucesso é a capacidade de se relacionar, onde todos podem
propor e discutir as estratégias para que a comunidade, município ou região alcance objetivos de desenvolvimento.
De fato cada vez mais, é importante acrescentar atores a este processo de construção coletiva do desenvolvimento, gerando capacidade de inovação ao movimento que está
em curso.
Para que as populações locais possam
efetivamente participar do planejamento
do desenvolvimento, é indispensável uma
educação preparatória, ou seja, sensibilizá-las
para internalizar os aspectos necessários ao
desenvolvimento e garantir-lhes informação
de qualidade (SACHS, 1986).

Importante salientar que a educação preparatória não acontece em sua maioria na
escola, mas no cotidiano, em que as pessoas empoderam-se da ação, por meio da inclusão
destas na estratégia do grupo social que elas pertencem, ou seja, se pertence ao grupo de
feirante, de microempreendedor, de costureira, ou da cooperativa. Cada vez mais pede-se
que as pessoas sejam reunidas, abordadas ou preparadas para opinar.
Com este propósito, para desenvolver a capacidade de participação é que o cooperativismo pode tornar-se um instrumento poderoso na construção de projetos de desenvolvimento, pois sua organização centra-se nas pessoas e não no mercado, ou no capital.
Alicerçada pelo valor da participação com seu real sentido da ajuda mútua, da contribuição e da solidariedade, é de responsabilidade de inúmeros atores e sujeitos, entidades
e organizações da sociedade civil e do poder público, estimular a capacidade de que as
pessoas ajudem a tomar as decisões.
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De maneira local e regional, a articulação com diversos
grupos sociais ou movimentos, o cooperativismo pode
ampliar a capacidade de mobilizar todos os envolvidos em
prol de uma causa e de um objetivo em comum.
O ato de cooperar e a filosofia do movimento
cooperativista estão muito conectados com a ideia da coresponsabilização (participar ativamente).

Diante disso, o movimento cooperativista propõe-se a contribuir nestes espaços de
discussão, trazendo suas percepções, mas sobretudo suas ações coletivas de debate e
formação, ampliando o foco nas pessoas e em como estas podem ajudar a concretizar
mudanças nos espaços pessoais e coletivos.

2. COOPERAÇÃO E COOPERATIVISMO
2.1. Introdução
Não se pode falar em cooperativismo, sem antes falar do processo de evolução da
humanidade e da cooperação. Os caminhos e ações realizadas ao longo da história humana
são resultados das opções, com maiores ou menores ações de cooperação.
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O homem percebeu que cooperando ele poderia obter melhores resultados em seu
processo de defesa, busca de alimentos, como caça e pesca, viver em grupos como aldeias
e vilas, e alcançar avanços significativos como a domesticação de animais e plantas, ou seja,
a atuação em grupos, e a soma de conhecimentos coletivos permitiu aos homens chegar
aos dias atuais.
Esta história da humanidade ainda foi capaz de organizar sistemas econômicos tão
coletivos quanto os conhecimentos já acumulados, e que desta forma, passou a se recriar
potencializando os mercados e a estrutura financeira econômica que conhecemos.
As relações econômicas foram se moldando por um outro valor, cada vez mais presente: o individualismo. Este valor alicerçou as bases do que hoje identificamos como capitalismo.

O que se fundamenta o capitalismo?
Ele traz consigo características de indiferença, competitividade, desigualdades, acúmulo de riquezas, desrespeito aos outros seres humanos, animais ou vegetais. E é neste
espaço que o tema do cooperativismo reaparece cada vez mais necessário, embasando-se
pela cooperação para restabelecer outros valores que retomam a relação harmônica, ou
pelo menos, mais sustentável, entre homens- natureza e garanta seu processo evolutivo
positivamente.
Desta forma, este texto vai apresentar os principais elementos desta longa caminhada, até o cooperativismo como hoje o conhecemos.
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2.2. Dos mercados à economia: primeiros passos
A aproximadamente cerca de 12 mil anos, no Período Neolítico conhecido como a
Era da Pedra Polida, por volta de 8.000 anos antes de Cristo, onde mudanças climáticas
criaram melhores condições de vida para os homens e animais, deu-se início a evolução da
humanidade em sociedades.
Imagem 01: Período Neolítico
O período Neolítico é considerado um importante avanço social, econômico e político, pois o
homem descobre-se como um ser
social que tem muito mais vantagens de agir em grupo do que individualmente.
O homem neolítico passou
a produzir o que comer com mais
assiduidade, plantando frutos, legumes e vegetais. Com isso, não havia
mais a necessidade de procurar alimentos, criando o fenômeno da permanência, fixando-se em grupos, e assim abandonando o hábito de nômade.
Neste período são construídas as primeiras moradias, similares a pequenos cubículos
feitos de palha e madeira. Os neolíticos trabalhavam coletivamente, os homens agiam em
grupos para as atividades de caça e pesca. As mulheres eram responsáveis por garantir o
bem-estar das pequenas aldeias, permanecendo com os filhos e cuidando do cultivo de
sementes, o que mais tarde originou a agricultura.
Esta ação de cultivo e permanência em aldeias, permitiu ao homem neolítico a troca
de mercadorias entre aldeias, conhecidas por nós como escambos, e depois o dinheiro.
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Imagem 02: Escambo
Assim, quem pescasse mais peixe do que o necessário para si e seu grupo trocava este excesso com o
de outra pessoa que, por exemplo, tivesse plantado e
colhido mais milho do que fosse precisar. Esta elementar
forma de comércio foi dominante no início da civilização, podendo ser encontrada, ainda hoje, entre povos de
economia primitiva, em regiões onde, pelo difícil acesso,
há escassez de meio circulante, e até em situações especiais, em que as pessoas envolvidas permutam objetos
sem a preocupação de sua equivalência de valor. (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016).
Essa atividade produtiva, inicialmente de subsistência, acabou gerando excedentes
de produção, provocando o surgimento do mercado dos bens produzidos, utilizando, para
tanto, o sistema de escambo [troca de mercadoria por outra mercadoria] e, posteriormente, a moeda foi instituída como meio de intermediação das trocas. (AGUIAR; REIS,
2002, p.150).
Para o homem neolítico o dinheiro era representado inicialmente por sementes de
cores diferentes, para facilitar a troca de mercadorias. A Era Neolítica é considerada o
último período pré-histórico.
O que mais essa Era traz de importante?
É nesta Era que se faz a descoberta do bronze para a fabricação de armamentos, e é
o surgimento da escrita e a criação do Estado nas primeiras civilizações da Antiguidade que
marcou o fim da Era Neolítica.
E com o domínio dos primeiros metais, passou utilizar alguns deles como referência
na atribuição à valores para troca de outras mercadorias. Somente após o século VII A.C
que as primeiras moedas, com valor cunhado (expresso), passaram a ser confeccionadas.
Este rápido resgate é importante por tratarmos do surgimento do que é reconhecidamente os sistemas econômicos, e que ele surge como um movimento coletivo e social,
“com o entendimento de que a economia existe como instrumento para prover a população dos bens e serviços de que necessita. O homem, ao longo do seu processo histórico,
construiu inúmeras alternativas de organização econômica (AGUIAR; REIS, 2002, p.150),
e este movimento foi possível pela cooperação e coletividade das relações sociais entre os
homens.
Entender que a economia está na base da do desenvolvimento humano coletivo,
ajuda a compreender que ela é parte da nossa natureza “ coletiva e solidária”, e isto é a
fundamento dos ideários cooperativistas.

25

2.3. A cooperação versus cooperativismo

Desse modo, não se pode confundir o ato de cooperar com o cooperativismo.

Vamos compreender melhor?
COOPERAR pode ser entendido como qualquer ato ou ação de colaborar com outras pessoas em qualquer formação socioeconômica.
O COOPERATIVISMO pode ser entendido como um movimento social que procurou, através da associação, fugir de uma opressão social e econômica resultante de um
determinado período histórico e de um determinado sistema, ou seja, o capitalismo concorrencial do século XIX. (KLAES, 2005, p.32).
Para que possamos melhor refletir, é necessário entender que a cooperação e a
solidariedade são ações presentes na natureza, pois o homem foi inteligente a ponto
de perceber que em grupo poderia ir mais longe.
O homem, como ocupante do mais elevado grau da escala dos seres vivos também
necessita de auxílio e cooperação mútua para a consecução de seus objetivos mais imediatos.
Dessa forma, conforme o exposto, não há dúvida sobre a tendência do homem em
buscar sanar as exigências que o meio ambiente lhe impõe, por meio de uma ação grupal,
pois, assim é, talvez, mais fácil. (KLAES,2005, p.32).
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Assim é possível reafirmar que a cooperação nos trouxe até aqui, com erros e acertos
de evolução da humanidade. E após um grande mergulho social e econômico em sistemas
mais agressivos, competitivos e que corrompem o ser humano, parece ser hoje a estratégia do cooperativismo que pode recuperar valores da cooperação para que possamos ir
mais longe e superemos a competição, o individualismo, a indiferença!
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Enquanto prática econômica, o cooperativismo inspira-se nos valores da autonomia,
democracia participativa, igualdade, equidade e solidariedade.
Como teoria social, o cooperativismo está baseado, “na defesa de
uma economia de mercado baseada em princípios não capitalistas, e sim de cooperação e mutualidade”. Boaventura Santos, em
2005. (SANTOS, 2005, p.33)
Assim foi fortalecido nos anos de 1840 uma nova estrutura social denominada de
cooperativismo, o cooperativismo moderno, que segundo Pinho (1966, p.07):
•

Etimologicamente cooperação significa a prestação de auxílio para um fim comum.
E cooperativismo é a doutrina que visa à renovação social através da cooperação.

•

Do ponto de vista sociológico, cooperação é uma forma de integração social e pode
ser entendida como ação conjugada em que pessoas se unem, de modo formal ou
informal, para alcançar o mesmo objetivo.

•

A cooperação, quando organizada segundo estatutos previamente estabelecidos, dá
origem a determinados grupos sociais, que agem coletivamente de modo semelhante
por seus hábitos e processos educativos.
O cooperativismo, enquanto doutrina, teoria, sistema ou movimento associativista de trabalhadores, é um fenômeno moderno
oriundo da oposição operária às consequências do liberalismo econômico praticado na Inglaterra e na França do século XVIII e XIX.
(COSTA, 2007, p. 58).

A partir de então, no século XVIII, “a teoria e as práticas cooperativistas têm suscitado um renovado interesse (...) que recuperou os elementos centrais do pensamento
cooperativista. (...) ativistas e governos progressistas de todo o mundo têm recorrido
de forma crescente à tradição de pensamento e organização econômica cooperativa que
surgiu no século XIX, com o objetivo de renovar a tarefa de pensar e de criar alternativas
econômicas”, (SANTOS, 2005, p.35).

2.4. Da cooperação ao individualismo
Tendo aprendido desde muito cedo que a cooperação era capaz de gerar ainda mais
riquezas, o caminho para o desvirtuamento das benesses coletivas de que o sistema econômico é capaz gerar, foi rápido e devastador para o processo evolutivo das sociedades
coletivas.
O estabelecimento de sistemas econômicos capitalista acentuou-se ainda mais com
o surgimento da propriedade sobre terra, e dos mercadores.
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Imagem representa
texto acima que
trata sobre
a exploração.
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Acentua-se ainda mais com a I Revolução Industrial, com a criação das máquinas a
vapor e a ampliação das indústrias, deslocando populações inteiras para centros industriais
em busca do trabalho e remuneração; e desmontando vilas e comunidades.
No decorrer do século XVIII e XIX, o capitalismo impulsionado pela Revolução Industrial escancara suas maiores consequências, que se denomina de “desigualdade”, em
que a produção e consumo não são igualmente repartidos, ou coletivamente distribuídos.
Os tempos de diferenças econômicas e sociais é tão grande, que geram na população
e em pensadores a adoção mais articulada e forte de movimentos contrários ao capitalismo, gerando iniciativas distintas, mas ao fundo muito semelhantes. A criação dos sindicatos
e das cooperativas é uma demonstração de que outros valores são necessários para que a
sociedade evolua positivamente.

O Sindicalismo se estabeleceu como um movimento de resistência à exploração do
trabalho, articulando-se em grupos que compreendiam a necessidade de estabelecer o
confronto sobre o que estava acontecendo. Os primeiros movimentos organizava-se para
a quebra de máquina fabris, nas indústrias, mas ao mesmo tempo em que estes trabalhadores eram dispensados nas fábricas, outros eram contratados sobre as mesmas condições.
Ainda em 1790, por exemplo, na França as Leis proibiam toda e qualquer organização de
trabalhadores, mesmo assim, as manifestações e organizações dos trabalhadores persistiam.
Foi em 1824, que na Inglaterra se aprovou uma Lei que permitia a livre associação
de operários. Logo estas associações conseguiram unificar as lutas por melhores salários,
melhores condições de trabalho, criação de fundos de ajuda mútua entre trabalhadores,
entre outras pautas conjuntas. Mas a luta pela experiência econômica, ainda tinha sido organizada, alguns idealistas iniciaram um movimento de experimentação.
[...] as cooperativas eram algo mais do que um dos pilares do
movimento operário, já que, como sua própria designação sugere, sempre foram também uma expressão da cooperação entre
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os homens. Uma expressão organizada da cooperação que a tem
como eixo. {...} Por isso, as cooperativas estão longe de ser um
fenômeno circunstancial historicamente datado e passageiro. Pelo
contrário sendo organizações movidas pelo impulso da cooperação, radicaram-se através dele no que há de mais essencial das
sociedades humanas. (NAMORADO, 2005, p.03).
Para que se manifeste o cooperativismo se fazem necessárias 2 condições:
•

A objetiva: situação vivenciada geradora de problemas;

•

A subjetiva: a tomada de consciência de que os problemas são comuns e de que,
com a união, é possível superá-los proporcionando vantagens mútuas.
O processo de tomada de consciência e de organização é educativo, gerando conhecimentos e sociabilidade a cooperação e do
cooperativismo. (ANDREOLI, 2009), p.02).

A compreensão de que a cooperação está em nosso processo evolutivo precisa gerar
consciência de que por meio dela podemos gerar instrumentos para superar as mazelas
que nos atingem.

2.5. A cronologia da construção dos ideais cooperativos
Ainda no século XIX, a ideia de um movimento contrário à evolução do capitalismo,
toma forças com a organização das estruturas sindicais. A força da organização sindical
está na base da organização cooperativa. Aos grupos de sindicalistas e pensadores do socialismo utópico, havia uma possibilidade real de que trabalhadores pudessem gerir seus
processos produtivos e realizarem a partilha justa dos lucros da produção, recolocando o
homem no centro do processo de produção.
A proposta de uma organização econômica centrada no indivíduo surgiu em meados
do século XVI, com a prática do associativismo e com o aparecimento do cooperativismo,
embora o associativismo coletivista estivesse presente em outras épocas, nas ideias de
auxílio mútuo nas relações de trabalho e na associação coletiva de pessoas, apresentando
seus indícios nas construções de armazéns, fábricas, empresas rurais e até mesmo na constituição das repúblicas.
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As primeiras ideias surgiram na Inglaterra e na França, que eram os principais centros
de irradiação da cultura econômica capitalista. (AGUIAR; REIS, 2002, p.151).
Para os socialistas que debatiam o rompimento dos sistemas de exploração do trabalho, haveriam formas de que as relações de trabalho pudessem ser geridas de forma justa,
com a eliminação das classes sociais, e divisão equilibrada das riquezas produzidas.
A forma moderna do Cooperativismo se deu no contexto da Revolução Industrial na
Inglaterra e Europa em meados do século XVII e durante todo o século XVIII. Atraídos
pelas novas indústrias, os trabalhadores do campo migraram para a cidade.
Com o grande êxodo rural da época, as cidades é que ficaram superlotadas, resultando no desemprego e no excesso de mão de obra. Esta situação levou à submissão das
pessoas a trabalhos com jornadas de até dezesseis horas diárias e com salários cada vez
menores.

Na sua época (século XIX), em pleno desenvolvimento da segunda Revolução Industrial, a mobilização dos trabalhadores apresentava se como a maior contradição frente à
indústria capitalista e seus proprietários, em suas análises, a classe trabalhadora possui o
potencial revolucionário em suas ações políticas para a tomada do poder de Estado, instalação da ditadura do proletariado como período transitório para o comunismo e, enfim, a
eliminação das classes sociais. (MORAIS, 2011, p 69).

2.6. A Revolução Industrial
A Revolução Industrial se caracteriza pelo conjunto de mudanças que ocorreram
inicialmente na Europa, principalmente Inglaterra, nos séculos XVIII e XIX, com a criação
das máquinas movidas a vapor, e substituindo o trabalho artesanal de manufaturas.
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Assim, os proprietários
das máquinas a vapor constituíram locais denominados
de indústrias, onde então os
trabalhadores (agora assalariados) passariam a produzir
os produtos e bens de consumo para a sociedade.
Antes deste período
era muito comum que nas
vilas houvessem artesãos e
outros trabalhadores que
desenvolviam suas profissões
de modo bem artesanal, manual e rudimentar, mas eram detentores de todo processo
produtivo, ou seja, ele tinha noção do valor do seu trabalho, e desta forma geriam e
movimentavam os mercados locais.
De fato, a industrialização aumentou a escala, e passou a produzir os mesmos bens
de consumo em menor tempo, sendo que cada operário desempenhava uma parte do
processo para o produto final ser entregue, de forma que o trabalhador, apesar de estar
em todo processo, não saberia mais qual o valor e nem como se organiza todo processo de
produção, sendo apenas remunerado por um valor de seu trabalho, decidido pelo patrão.
Ainda muitas pequenas indústrias existiram por muitos anos, mas os trabalhadores
artesãos trabalhavam como assalariados aos donos das manufaturas. Como na Inglaterra
alguns fatores contribuíram para que a Revolução Industrial fosse mais fortemente sentida:
existia uma rica burguesia, que era proprietária das máquinas e dos comércios; possuía
áreas de livre comercialização; ao mesmo tempo em que estava vivendo acentuado êxodo
rural e aumento das vilas urbanas, ficava próximo ao mar, facilitando a exportação de seus
bens e produtos, por meio dos mercados marítimos.
Ainda neste cenário, havia uma superexploração dos trabalhadores, incluindo crianças, trabalho com carga horária excessiva, além de baixos pagamentos.
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Mas por outro lado acentuou o êxodo rural, o aumento da exploração do trabalho,
desigualdade econômica e social se tornaram mais agressivas, a fome se espalha, e a exploração do trabalho humano se torna uma necessidade para o aumento da indústria e acúmulo dos burgueses e industriais; aumentam a exploração dos países da América Latina,
continente Africano e Asiáticos, se tornam também mais agressivas as formas de uso dos
recursos naturais, e a exploração de matérias-primas para a indústria, que adota o processo do descarte; as pesquisas agroquímicas agridem o solo, água e animais, colocando em
risco nossa permanência na Terra.
Vendo que era necessária uma nova estratégia, os pensadores e líderes apontam a
possibilidade de um novo movimento a partir da materialização de ideais que acompanham
a luta dos trabalhadores e a evolução do pensamento humano, com base na retomada da
cooperação por meio de experiências associativas e cooperativas.
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Abaixo veja a evolução do pensamento da humanidade, para se chegar ao pensamento Cooperativista!
• Capitalismo: séculos XV ao XVIII
Thomas Mun; Jean-Baptiste Colbert; David Ricardo
O capitalismo se tornou um sistema econômico e social baseado na acumulação de
lucros e capital, por meio do uso dos meios de produção privada industrial ou rural (latifúndios). Surgiu após o período feudal, com o surgimento da burguesia.
• Iluminismo: séculos XVII e XVIII
Voltaire, Kant Diderot, Wolff, Montesquieu, e outros.
A humanidade abandona as explicações religiosas e busca a autonomia da razão, do
pensamento, por isso é chamado de século das luzes, poder da razão humana de interpretar e reorganizar o mundo. Desde o desprendimento da religião, ciência, matemática,
à política, tudo pode ser medido, analisado e se seguir o método levará ao sucesso e a
felicidade. Acreditava-se que o conhecimento surge das experiências vividas.
• Revolução Francesa: 1789
Voltaire, Kant Diderot, Wolff, Montesquieu, e outros.
Movimento impulsionado principalmente pela burguesia da época, mas que obteve
apoio dos camponeses e massas urbanas empobrecidas. Defendia os princípios de “Igualdade, Liberdade e Fraternidade” contra os privilégios de herança dos nobres e clero. Mas
ao tomar o poder, a burguesia desfaz a articulação com os camponeses e trabalhadores, e
passam a gerir o Estado para os seus interesses de mercado.
• Idealismo: 1770-1831
Kant, Rosseau e outros.
Explica a realidade como movimento, do vir-a-ser. O movimento se faz em 3 etapas:
tese, antítese e síntese. Cada um deve “apreender a pensar por si mesmo”. O Estado é,
e representa a síntese mais perfeita que supera a contradição entre o privado e o público,
cria perfeição da relação entre o privado (particular) do público (coletivo).
• Liberalismo: século XVIII
Rosseau, Locke, Hobbes, Adam Smith, e outros.
Teoria que exprime os anseios da burguesia. Faz restrições à interferência do Estado,
defende o direito da iniciativa privada. “deixe fazer, deixe passar, o mundo caminha por si
mesmo” é o ideal do Liberalismo, Estado não deve interferir nas regras de mercado. Na
política se opõem ao absolutismo, pelo contrato social. O Estado deve respeitar os direitos
individuais e resolver disputas quando os interesses se chocam.
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• Socialismo Utópico ou Socialismo Cristão: 1835-1848
Robert Owen, Charles Fourier, Louis Blanc e outros.
A igualdade entre as pessoas é possível e é alcançada pela conquista. A autonomia
e a participação das pessoas são à base de qualquer organização. A cooperação é ferramenta principal do trabalhador. A apropriação do valor do trabalho e da produção coloca
os trabalhadores na direção política de suas vidas e iniciam-se as primeiras experiências
cooperativas na Inglaterra e França, que se espalham pelo mundo, demonstrando uma
possibilidade real e mais justa de relacionar-se com o trabalho.
• Socialismo Científico: 1850-1895
Karl Marx, Engels e outros.
O pensamento de Marx é prático e político. Pensa a partir da realidade social (pobreza) e o avanço técnico (enriquecimento). A história passa a ser compreendida a partir das
lutas sociais e de classes. Práxis é a ação e reflexão humana que transformar a realidade. É
a compreensão de que há um rompimento entre o trabalhador e o fruto de seu trabalho:
pois o trabalho não lhe garante a retribuição justa por aquilo que ele gera, dentro de uma
sociedade capitalista. Para os socialistas é possível uma sociedade com distribuição equilibrada das riquezas, onda não haja distância entre ricos e pobres.
Neste cenário de exclusão causada pela indústria surge o Cooperativismo como organização social para enfrentar as adversidades e como forma de amenizar o sofrimento
dos trabalhadores e facilitar o acesso aos bens básicos necessários para a subsistência e de
consumo.
Homens como Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772-1837), Benjamin
Buchez (1796-1865), Louis Blanc (1812-1882), entre outros, que compunham a corrente
socialista utópico, viessem a propor um ideal alternativo ao individualismo (o cooperativismo) é uma organização alternativa à empresa capitalista (a cooperativa). (COSTA, 2007,
p. 63).
O cooperativismo é, portanto, um movimento social produzido por um determinado
período do capitalismo, mais precisamente final do século XVIII e início do século XIX,
período no qual o conflito entre capital e trabalho atingiu o seu ápice.

Cooperativismo
como organização
social para enfrentar
as adversidades.
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3. TRAJETÓRIA DO COOPERATIVISMO
3.1. Cooperativismo no Mundo
O Cooperativismo se constituiu como uma alternativa política e econômica de enfrentamento ao capitalismo e Liberalismo, e estabelece como diferencial à ideia da solidariedade, da preocupação de uns com os outros e principalmente da possibilidade de que os
trabalhadores poderiam sonhar em superar a dependência e construir uma nova sociedade
fraterna e igualitária, onde o trabalhador tem a propriedade dos seus instrumentos de trabalho e participa nos resultados de seu trabalho.
O Cooperativismo surgiu como forma de organização social para a solução de problemas econômicos, sociais, culturais, optando-se pela organização autogestionada de pessoas para a solução de problemas específicos.
No campo do projeto político da classe operária enfrentado à época, as cooperativas surgiram como proposta a uma sociedade diferente, da qual foi fruto de dedicação, de momentos de reflexão
e imaginação. Deste modo, em 1844 militantes e seguidores de
Owen fundaram na pequena cidade de Rochdale, a “Sociedade dos
Pioneiros Equitativos”, com base num conjunto de princípios, criaram uma proposta propriedade coletiva e autogestionada. Estes
princípios serviriam de base para a manutenção da proposta do
cooperativismo até os dias de hoje. (RODRIGUES ,2014, p. 37).
Cada um dos vinte e oito tecelões entrou na Cooperativa com uma libra. Em um ano
o capital da organização, dentro da lógica da cooperação, chegou a 180 libras. Em uma década a organização já contava com 1.400 Associados, para que chegassem a este nível, foi
estabelecido e respeitado um conjunto de regras, que hoje identificamos como princípios.
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Esta experiência Cooperativista foi difundida, primeiramente na Europa com a fundação de Cooperativas de trabalho na França, de crédito na Alemanha e na Itália depois para
o resto do mundo.
Em 1881, já existiam 1.000 cooperativas que totalizavam 550 mil associados. Até a
segunda metade do século XX havia predomínio das cooperativas ligadas à agricultura.

3.2. Cooperativismo no Brasil
Pode-se afirmar que a cooperação existia nas aldeias indígenas que habitavam em sua
grande maioria o território brasileiro, o faziam com formas comunitárias e de cooperação,
em suas aldeias. É oportuno dizer que o cooperativismo contado, só considera a organização pautada pelo modelo europeu que fortemente se espalhou pelo país com imigrantes
europeus por volta de 1920 e se expandiu entre os grupos de camponeses na Região Sul
e Sudeste. Foi um momento de interiorização do desenvolvimento no Brasil via formação
de comunidades. (INFOCOS, 2006).
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O cooperativismo, que era uma forma comunitária e independente de organização
social, logo passou a ser controlado pelo Estado e tornou-se, no período de modernização
agrícola, um instrumento para organizar e conduzir a implantação de tecnologias da Revolução Verde junto a um número considerável de agricultores.
Isso ocorria de forma tão interligada à dinâmica do Estado, que se tornara um braço
do governo junto ao desenvolvimento rural, quando da criação, por meio de legislação
específica (Lei nº 5.764/1971), gerando o atrelamento da organização de cooperativas.
O cooperativismo de fato, da ajuda mútua, passava por uma fase de “adaptação” ao
modelo de desenvolvimento econômico vigente. No Brasil, ele se tornou um reflexo do
ajustamento realizado em todas as organizações de cunho popular, subordinando-se às
políticas de fortalecimento do capitalismo no campo no auge do desenvolvimento econômico do século XX. Este formato de cooperativismo se desenvolve até a década de 1980,
quando o país entra em uma crise econômica que se espalha pelo mundo. (RODRIGUES,
2014, p. 37).
Alguns historiadores defendem que o cooperativismo no Brasil chegou pelas mãos
dos jesuítas e citam suas missões no sul do país como exemplo de sociedade solidária.
Mas, foi só em 1847 que começou, de fato, o movimento cooperativista brasileiro, com a
fundação da Colônia Tereza Cristina, no Paraná, pelo francês Jean Maurice Faivre.
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Além disso, outras experiências associativas e de cooperação são retratadas na história, tais como está demonstrado no quadro abaixo:

Como se vê, foram inúmeras as experiências, cada qual resultando em processos
históricos e importantes ações.

3.3. As vertentes do Cooperativismo
Mesmo sendo o cooperativismo a construção de uma estratégia mais justa em pleno
capitalismo, os idealistas que pregavam esta idéia, possuíam tendências distintas, de forma
que até nossos dias é possível perceber a diferença de compreensão do cooperativismo, a
partir das práticas de suas cooperativas. Mas vamos voltar no tempo para identificar onde
estas ideias nasceram:
É possível dizer que há uma divisão bem clara entre dois tipos de cooperativas. Aquelas que seguem a vertente Socialista e aquelas cooperativas que seguem a vertente cristã.
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Quadro 04: Concepções Cooperativistas

CONCEPÇÃO

CONCEITO

Cristã

Formada especialmente por pastores evangélicos, sacerdotes
católicos, professores, magistrados e pensadores que se fundamentavam no princípio do amor ao próximo e que, portanto,
colocavam a necessidade de socorrer caritativamente os sofredores e explorados da época.

Socialista

Formada por pensadores chamados de “socialistas utópicos”,
preocupados em encontrar soluções para a classe trabalhadora
e a busca de alternativas ao sistema capitalista.
Os socialistas viam na cooperativa um embrião de uma
nova sociedade, onde as pessoas poderiam trabalhar
conjuntamente.

Socialista

Formada por pensadores chamados de “socialistas utópicos”,
preocupados em encontrar soluções para a classe trabalhadora
e a busca de alternativas ao sistema capitalista.
Os socialistas viam na cooperativa um embrião de uma
nova sociedade, onde as pessoas poderiam trabalhar
conjuntamente.
As cooperativas poderiam ser uma etapa ou passo em direção
à conquista de um novo sistema mais igualitário

3.3.1. Os Liberais Cristãos
As cooperativas que se organizaram na Alemanha, Itália e Canadá foram mais de caráter creditícia, ou de caixas rurais, buscavam já inicialmente oferecer serviços financeiros
a população local, como bancos populares.
• Schulze-Delitzsch, surgiram por volta do ano 1849, fundou bancos populares;
• Friedrich Wilhelm Raiffeisen que fundou as “Caixas de Crédito, Raiffeisen”, em
1864;
• Alphonse Desjardins, fundou as caixas populares em 1900.
As principais características deste movimento cooperativo era de que de filantropia,
ou seja, ajudar economicamente naquele momento aos que precisavam, como moradores
das vilas ou comunidades rurais. Não se envolviam nos debates sobre a exploração ou a
forma como o capitalismo gerava a miséria e a pobreza.
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Por exemplo: As cooperativas Raiffeisen esperavam de seus administradores o trabalho voluntário. Sacerdotes, professores e demais moradores foram instruídos a servir
voluntariamente, muitas vezes inspirados pelos valores cristãos do movimento.

3.3.2. Os Socialistas
Nesta vertente, havia mais presente o debate sobre a exploração do trabalho, considerando que os trabalhadores deveriam assumir a indústria e se beneficiar do seu esforço.
Neste sentido destacam-se idealistas como:
• Robert Owen (1771-1858) que desejava entregar suas fábricas aos trabalhadores, para que estes assumirem a gestão do empreendimento.
No entanto, sem capacidade instalada de gestão e negociação, sem condições efetivas de manter a unidade do grupo e, principalmente, sem um processo preliminar de
tomada de consciência para a superação da cultura de subordinação e da alienação social,
as fábricas entraram em falência.

• Charles Fourier (1772-1837): Ele é o inspirador das unidades de
produção e consumo baseadas em uma forma de cooperativismo
integral e autossuficiente. Propunha também que as comunidades
se organizassem nos falanstérios, onde cada pessoa trabalharia no
que quisesse. Fourier influenciou a criação da Colônia Cecília, no
Paraná, em 1890.
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• Philippe Buchez (1796-1865): Também francês, propõe a reorganização da vida econômica da sociedade, os trabalhadores associados contribuíram com a cooperativa, com o seu trabalho e os
meios de produção que eventualmente possuíssem e colocariam na
cooperativa os ganhos excedentes que conseguissem economizar.
Sua atuação inspirou a criação de cooperativas de produção coletiva, integradas ao ramo do trabalho, com extensão de crédito, já a
partir de 1832.
• Louis Blanc (1812-1882): Propunha que fossem criadas associações profissionais de trabalhadores, de viés cooperativo, de um
mesmo ramo de produção, as chamadas Oficinas Nacionais, e estas
seriam financiadas pelo Estado e com as sobras fossem destinadas
para fins assistenciais.
• William King (1786-1865): Na Inglaterra foi promotor especialmente de cooperativas de distribuição, conhecidas atualmente
como de consumo. A partir de 1828, conseguiu incentivar a criação
de mais de 300 cooperativas. Voltado na perspectiva de ajudar os
pobres a superar suas dificuldades, acabou por ser associado da Cooperativa de Rochdale.
• Ferdinand Lasalle (1825-1864): Na Alemanha, acreditava que as
cooperativas eram um instrumento de luta do operariado para superar a exploração do capital.

Na época de Lasalle, Friedrich Engels vai mais adiante e propõe à população camponesa a necessidade de adotar um sistema de exploração coletiva da terra e dos meios de
produção através da cooperativa para se constituir como sujeito político revolucionário.
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3.4. As Estruturas e Redes do Cooperativismo
Com advento dos movimentos de luta pela democratização do Estado Brasileiro, há
uma retomada dos movimentos sindicais e ressurge a ideia do cooperativismo como instrumento de democratização econômica dos trabalhadores e do país.
A base fundante da organização cooperativa é articular pessoas em torno de um objetivo comum, e em meados de 1980, o cooperativismo desponta como a estratégia das
organizações e movimentos sociais para retomar o ideário democrático.
Este cooperativismo que renasce das bases dos movimentos sociais urbanos e rurais,
têm uma intenção muito semelhante ao movimento cooperativo de vertente socialista que
nasceu na Europa. Amparada pela finalidade de inclusão econômica e social, de trabalhadores que enfrentavam problemas causados pelo modelo de desenvolvimento de sua época.
Notadamente, a partir de 1990, quando o país viveu a fase de
abertura comercial e as empresas do setor produtivo tiveram a
necessidade de reestruturação como exigência para sua sobrevivência e inserção no mercado competitivo internacional.
As exigências provocaram crescimento da reserva de trabalhadores pelo enxugamento no número de vagas de trabalho, gerando
desemprego no setor industrial e alocação de parte da reserva no
setor de serviços. [...] (CALGARO, 2016, p. 104)
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Esta nova conjuntura de grande desemprego, colocou trabalhadores na necessidade
de assumir a indústria, afora falida, para que pudesse ter o trabalho e dele sobreviver com
sua família. A mudança de trabalhador empregado, para trabalhador proprietário, gera um
conjunto de novas atitudes nos trabalhadores envolvidos:
Tal mudança requer alterações nas exigências historicamente
construídas (de trabalhador alienado). Ampliam-se, tanto funções
quanto às responsabilidades, que exigem maior nível de informação, capacidade para participar e argumentar em discussões e deliberar assuntos de interesse da cooperativa, da participação ativa
decorre da autonomia, de autodeterminação e de autorrealização dos indivíduos como trabalhadores proprietários. (CALGARO,
2016, p. 104)
O Cooperativismo da Agricultura Familiar e Economia Solidária também foi construído e gestado durante períodos de recessão econômica. Seu surgimento é demarcado
pela publicação da Constituição Cidadã de 1988. Sua expansão notavelmente é percebida
no período pós ditadura militar, num momento de recessão econômica e restrição das
políticas de desenvolvimento do País. Este contexto gerou um movimento de resistência
política, social e econômica.
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O cooperativismo que agora ressurge, não encontra eco dentro na atual estrutura
organizativa e de representação nacional, e desta forma, decide articular-se com outras
iniciativas que semelhantes, constituindo ação em redes, para que pudesse fortalecer-se
enquanto um novo movimento. A articulação em rede, pressupõe o princípio da intercooperação, caracterizando-se pela descentralização de poder.

E qual é essa estrutura organizativa em rede de cooperação?
Quadro 05: Estrutura organizativa em rede

ESTRUTURA

CONCEITO

CONCRAB
(Confederação das Cooperativas
de Reforma Agrária do Brasil)

A CONCRAB foi criada em 1992 aglutinando 4
cooperativas centrais e associações de agricultores
assentados pela reforma agrária dos Estados do
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito
Santo, inerentes ao processo de territorialização do
MST.

UNISOL
(União e Solidariedade das
Cooperativas de Economia Social
do Brasil)

Surgiu em 2004 com 82 empreendimentos
cooperativos vinculados ao setor urbano, apoiada por
empreendimentos, pela CUT, sindicatos, organizações
não governamentais.

UNICAFES
(União Nacional das Cooperativas
da Agricultura Familiar e
Economia Solidária

Sua construção foi gestada no ano de 2004, a partir da
Constituição da Associação Nacional das Cooperativas
de Crédito da Economia Familiar e Solidária –
ANCOSOL, gerando debate com os demais ramos
cooperativos e a constituição da UNICAFES no ano de
2005 com participação de 650 cooperativas.

UNICOPAS
(União Nacional das Organizações
Cooperativas Solidárias)

Criada em 2014 pela UNICAFES, CONCRAB e
UNISOL com o propósito fortalecer uma unidade
entre o cooperativismo solidário. Essa unidade
favoreceu a tramitação da Lei Geral das Cooperativas
5.764, gerando o PL 519/2015 que atualmente
encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados.

Estes Sistemas representam atualmente o Cooperativismo Solidário com diversos ramos cooperativos e centrais organizadas em nível nacional, estadual e regional nas diversas
regiões do Brasil.
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PROBLEMATIZAÇÃO
Nesta fase o conhecimento o compartilhado precisa ser questionado
pelos participantes a partir da realidade das cooperativas. O PECSOL
tem como missão facilitar a multiplicação do conhecimento sendo
fundamental a problematização dos conteúdos teóricos discorridos
no material. Apreender e questionar a fundamental para que a multiplicação da aprendizagem nas cooperativas possa ser efetiva.

Capitulo 2

momento

“A educação problematizadora, de caráter autenticamente
reflexivo, implica num constante ato de desvelamento da realidade”. Quanto mais se problematiza, os educandos, como
seres no mundo e com o mundo, mais se sentirão desafiados.
E quanto mais desafiados, mais obrigados a responder ao desafio, e desafiados eles vão compreender o desafio da própria
ação de captar o desafio. E precisamente porque captam o
desafio como um problema em suas conexões com os outros
num plano de totalidade, não como algo já petrificado, algo já
definido, a compreensão tende a tornar-se conscientemente
crítica e cada vez mais desalineada (FREIRE, 1983, p.80)
Na aprendizagem a problematização é o desenho de um processo
participativo de pesquisa, exigindo fundamentação teórica, capacidade de solução de problemas, habilidade crítica, organização produtiva
do trabalho. Com a problematização a aprendizagem do professor
– aluno é mútua, tornando os conteúdos interessantes pela sua concretude e relação com suas vidas. A problematização é fundamental
para garantir maior viabilidade e concretização das teorias estudadas
e potencializar a aplicação junto nas cooperativas, adequando as abordagens a realidade dos participantes.
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1. PRINCÍPIOS E CARACTERÍSTICAS NORTEADORAS
DESTE MODELO DE ORGANIZAÇÃO
Nos diversos documentos geridos a partir de espaços democráticos e participativos
do Cooperativismo Solidário, encontramos princípios e características norteadoras deste
modelo de organização que norteiam seu projeto de desenvolvimento. Essas diretrizes
orientam a organização deste Cooperativismo, fundamentando os espaços representativos, salvaguardando que as definições organizacionais sejam consolidadas em ambientes
de formais, da esfera nacional, garantindo interação e organicidade (Vº Congresso, art.
182). Destacam-se algumas diretrizes da Rede Unicafes:
No processo de problematização vamos debater as diretrizes vinculadas ao projeto
de desenvolvimento, verificando o quanto as teorias e os documentos aprovados nos Congressos da Unicafes são complementares.

1. Educação: Organização Social
Estimular o crescimento e fortalecimento do Cooperativismo por meio do investimento social, econômico, cultural e ambiental, pautados no desenvolvimento do ser
humano, utilizando-se de processos permanentes e complementares de educação, atendendo todos os dirigentes, colaboradores/funcionários, e abrangendo maior percentual
possível de associados, buscando criar uma identidade social e fazer com que as pessoas
se reconheçam membros do Cooperativismo Solidário, quebrando o paradigma da individualidade e da competição, com fortalecimento da autonomia organizacional.
“... O Cooperativismo Solidário desenvolve permanentes ações educativas, buscando aprimorar as relações de proximidade entre as pessoas, nas estratégias de organização,
gestão, e, desenvolvimento socioeconômico. No entanto, apesar deste Cooperativismo
ter a educação como princípio fundamental, verificam-se problemáticas na concretização das diretrizes de educação, na vida das cooperativas, dos cooperados e dos dirigentes,
ocasionando distância considerável, entre a defesa teórica, e, a vivência cotidiana deste
diferencial...”
“... Ao colocar o indivíduo num movimento educativo em que se relaciona com
outros “se desperta a responsabilidade social”, elemento fundamental ao desenvolvimento do ser humano e de espaços de vida” característica importante para provocar reação
diante da submissão institucionalizada, e, articular mudança na condição de subordinação,
para a de ser “dono”. No entanto, a condição de ser dono é quase irreconhecível nos cooperados, lançando essa “posse” a outros, a direção executiva, mas exigindo sobras.

2. Participação: Controle e Autogestão
Fortalecer os espaços de participação na cooperativa, oferecendo condições para
que o quadro social exerça o poder de autogestão nos espaços políticos, administrativos,
estratégicos, operacionais e cargos estatutários das redes de cooperativas. Valorizando
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de maneira diferenciada nos processos eletivos, lideranças que vivenciam a Agricultura
Familiar e Economia Solidária, buscando aperfeiçoar práticas inclusivas, democráticas e
transparentes no Cooperativismo.
“... No Brasil, Estado Republicano e Democrático, a participação e o controle social
são elementos constitutivos fundamentais das políticas públicas... No Cooperativismo, o
modelo de gestão fundamentado no controle social, verifica-se dificuldades na interação
entre dirigentes, funcionários e sócios, principalmente no controle social. A gestão horizontal, com transparência e inclusão, exige elevado nível de maturidade política estratégica
e técnica das cooperativas...”
‘’... No Cooperativismo a participação pode ser construída de diferentes formas, via
conselhos, fóruns, planejamento participativo, comissões, mas o principal desafio é não
reduzi-las a “clubes fechados” que advogam em causa própria e privatizam o “comum”.
“Participar para cooperar necessita ser uma máxima...”

3. Organização: Desenvolvimento local sustentável
Promover desenvolvimento local sustentável com estratégias de fortalecimento do
Cooperativismo da Agricultura Familiar e Economia Solidária, estimulando a dinâmica da
horizontalização, fortalecendo mecanismos de combate à desigualdade social.
“... Na gênese do Cooperativismo Solidário está a ideia de cooperativas de pequeno
porte, com atuação local e descentralizada. Mas com o passar dos anos, observou-se a
centralização em nome da maior viabilidade. No entanto, observa-se que a governança
descentralizada tem maior potencial para a sustentabilidade integral da cooperativa. O desafio está na agregação destes diferentes atores. Porém, algumas cooperativas optam pela
centralização do poder por medo da criticidade social...”
«... A centralização solicita aumento das estruturas cooperativas, solicitando também
a complexidade de sua gestão, típica das grandes corporações, com gerentes qualificados
para tratar dos complexos problemas organizacionais, correndo forte propensão a eliminar o corpo diretivo formado por cooperados...”

4. Interação: Organização em Rede
Fortalecer a organização e gestão local com estratégias para articulação em rede,
constituindo normativas democráticas de acesso ao conhecimento em práticas sociais, culturais, econômicas e políticas, com execução de diretrizes e serviços a serem implantados
nas singulares e centrais, para agregação de valor e fortalecimento das iniciativas locais.
“... A Unicafes defende que o Cooperativismo Solidário brasileiro deve se expandir
fortalecendo suas estruturas de acordo com os princípios da horizontalidade. As organizações devem preservar ampla base social mediante a formação de singulares e postos
de atendimento de porte adequados a gestão pelos associados, evitando distanciamento
entre o quadro social e a direção”.
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5. Valorização: Relações de gênero, geração e etnia
Valorizar relações inclusivas de gênero e geração com foco na inclusão de jovens,
mulheres e idosos, aprofundando formas de interação com as diversidades étnicas.
Para o mundo selvagem “quem corre mais chora menos”. Publicamos que “concorremos cooperando”, que somos “solidários e não solitários”, mas, o princípio da inclusão é
facilmente distorcido pela ideologia do “mais forte”. O Cooperativismo tem como diretriz
o empoderamento para maior participação de mais jovens e mulheres, mas esta ação ainda
é bastante frágil.

6. Diversificação: Sustentabilidade socioambiental
Promover desenvolvimento econômico, amparado pelo respeito à diversidade social
e ambiental. Estimular as cooperativas, centrais e associados a construir o desenvolvimento da agricultura familiar, com fundamentos sólidos na busca pela sustentabilidade com
preservação do meio ambiente, priorizando processos produtivos diversificados e agroecológicos.
“... Os diferenciais organizativos, a produção diversificada e a busca por um sistema
solidário, tendem a ceder espaço para disputa desigual com o convencional, no entanto,
esse processo gera subordinação. Aquilo que se mostra como solução de problemas, provoca perda da soberania e dependência estrutural”.
“O Acompanhamento técnico pode ajudar a elucidar soluções para os problemas das
Unidades Familiares, e, contribuir para a elaboração de projetos sustentáveis, pautados
num modelo produção diversificado e sustentável”.

7. Representação: Relações organizacionais do cooperativismo
Desenvolver estratégias para fortalecimento dos diversos segmentos do Cooperativismo da Agricultura Familiar e Economia Solidária, pautando-se pela relação de respeito
à organicidade entre as Singulares, Centrais e Federação. Garantindo a governança, identidade e autonomia cooperativa, não incorrendo em desrespeito aos princípios cooperativos e normatizações definidas democraticamente nos sistemas.
“Numa rede de cooperativas é válido perguntar como a mesma poderia estruturar
suas estratégias para aprimorar relações com os seus sócios. A simples troca ou compra
de produtos é uma relação muito utilitarista, no entanto, grande parte das redes somente
se torna viável quando articulam um produto necessário”.
“Buscando fortalecer sua estratégia representativa as cooperativas solidárias e a Unicafes valorizam como diretriz organizacional a liberdade de representação, reservando
processos autônomos de parceria, evitando relações de dependência que dificultem posicionamentos institucionais livres e conscientes”.

8. Intercooperação: Articulação cooperativa
Desenvolver ações para organização e fortalecimento cooperativo com processos
permanentes de interação entre as organizações cooperativas dos diferentes segmentos,
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buscando desenvolvimento de ações intercooperação conjuntas e complementares nas
áreas de produção, comercialização, trabalho, crédito, assistência técnica e outras.
“A Intercooperação não é prática habitual para a grande maioria das cooperativas.
Para quem a exercita, ela significa abrir mão do isolamento e buscar a intra e Intercooperação com foco na interação entre as diversas iniciativas locais”.
“...Eu participo na cooperativa, mas só assisto. Se a gente fala alguma coisa o pessoal
diz que tá errado”;
Quando a gente se reúne se discute bastante, mas na realidade não muda quase nada;
“As outras cooperativas do município são nossas principais concorrentes”; Às vezes até
fazemos algo juntos, mas só se necessário”.

9. Inclusão: Interação Solidária
Implantar mecanismos de inclusão social como diretriz de ação permanente das cooperativas para promoção do desenvolvimento econômico e social, articulando relações
entre família e cooperativa, fortalecendo práticas de solidariedade e ações de cooperação
social, político e econômico.
“Na tentativa de melhorar a competitividade das cooperativas, muitas vezes busca-se torná-las similares em tudo às empresas, parece que existe a crença de que devem ser
menos cooperativas, para que possam ser mais competitivas”.
“O tema do oportunismo é um dos maiores problemas que as cooperativas enfrentam. Por um lado os cooperados mantêm compromissos mais morais que contratuais com
a cooperativa, vivem a busca pelo lucro – “tentados a cooperar apenas quando acharem
preços convenientes”.
“Por outro lado, a cooperativa tende a fortalecer sócios que geram sobras - tentada a
buscar cooperados que viabilizem o empreendimento”. Em ambas as situações, a inclusão
é um princípio desafiador.

10. Público associado
Atuar exclusivamente com a Agricultura Familiar e Economia Solidária.
“(...) Algumas cooperativas já buscam mecanismos para aproximar pessoas de outros segmentos sociais, motivados por relações de proximidade,
amizade, viabilidade, entretanto, qualquer fuga das diretrizes organizacionais
tendem a maximizar problemas, minimizar os diferenciais e enfraquecer este
modelo organizacional (...)”.
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Dentre todas as diretrizes da Unicafes, vamos debater sobre quatro delas que possuem uma relação direta com o que estamos discutindo neste encontro “MODELO DE
DESENVOLVIMENTO”, retomem o conteúdo que tratamos no capítulo 2 e respondam:

Educação e organização social
• Na sua análise, porque nossas lideranças têm dificuldade em participar de processos de formação?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• O que você propõe para que a participação se fortaleça?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Como melhorar a compreensão cooperativa?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Como construir a consciência de ser sócio e dono?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Precisamos repensar a politização dos cooperados?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Que ações deveriam ser priorizadas pelas cooperativas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Organização desenvolvimento local sustentável
• Preferimos criticar ou oferecer propostas, soluções?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Como você analisa essa diretriz organizacional?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• O que nossas cooperativas estão apresentando para que alcancemos o desenvolvimento sustentável?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Organização em Rede
• Que iniciativas foram desenvolvidas em sua região para vencer este desafio?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Como podemos ampliar as relações de parceria e redes de cooperativas na região
onde atuamos?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Diversificação : sustentabilidade socioambiental
• Que alternativas podem ser desenvolvidas pela Agricultura Familiar Cooperativada?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Existem parceiros que podemos mapear e avançar no debate local?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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INTERAÇÃO
Neste momento do curso, a Fundamentação já trouxe elementos teóricos e as questões de debate já foram expostas na
problematização. A partir deste momento somos convidados a
propor um novo jeito de pensar para as cooperativas na qual
fazemos parte, buscando a inovação organizacional, com a captura e integração de técnicas e temáticas já presentes nas cooperativas e que necessitam ser qualificadas.
O sujeito aprendiz é concebido como um ser dinâmico, que
a todo o momento interage com a realidade, operando ativamente com objetos e pessoas. Essa interação no ambiente faz
com que construa estruturas mentais e potencialize sua capacidade de apreensão do conhecimento.
Para tanto a interação torna-se fundamental na compreensão
do processo de construção do conhecimento, pois ela nos possibilita um melhor conhecimento de nós próprios como também dos outros (PIAGET, 1987). Na interação acontecem as
trocas de conhecimento, gerando uma construção mais qualificada através da inclusão das diferentes ideias presentes entre
os participantes. Com a interação pessoal e organizativa, o conhecimento vai alcançando níveis crescente de consistência e
maturidade, gerando assim condições para que o mesmo possa
naturalmente ser institucionalizado pelas organizações.
A interação e troca de ideias entre os participantes gera construção. A interação gera sistematização de conceitos e facilita a
apreensão do conhecimento e a multiplicação nas cooperativas.
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Capitulo 3

momento

1. O COOPERATIVISMO E A SUA RELAÇÃO COM
O DESENVOLVIMENTO
O momento da interação permite com que cada um aprofunde o seu aprendizado,
ao tentar ampliar com seus companheiros e associados o que aprendemos até aqui.
O processo de interação tem como objetivo proporcionar momento de debate, diálogo e troca de saberes entre os participantes, visando facilitar a inserção do tema gerador,
nas problemáticas concretas das cooperativas participantes. Para que a interação aconteça
de maneira participativa é importante que as lideranças reflitam sobre o curso, buscando
vincular a temática com situações vivenciadas junto aos associados, cooperativas, centrais,
parceiros e, diante dos desafios e oportunidades presentes na sociedade atual.
A primeira temática: modelo de desenvolvimento provoca interação e análise sobre
a forma como as cooperativas estão vivendo nosso diferencial organizativo, podendo ser
um meio para análise da vivência das diretrizes institucionais e, das estratégias adotadas
para fortalecer este modelo organizacional, viabilizando assim processos de interação, criticidade e a multiplicação dos conhecimentos construídos no Programa de Educação do
Cooperativismo Solidário.
A abordagem que damos a este momento traz inúmeras reflexões acerca do desenvolvimento alicerçado em diferentes perspectivas, que vão do social ao econômico, visando sempre a sustentabilidade institucional, ou seja, nenhum aspecto interage isoladamente.
É necessário e fundamental que tudo esteja interligado e amplamente alinhado, principalmente quando o cooperativismo se propõe a contribuir e responsabilizar-se com o
desenvolvimento local do meio onde está inserido, afinal esta é uma de suas principais
missões.
No que se refere a alguns instrumentos para o desenvolvimento, a educação destaca-se, já que requer uma conduta diferente das pessoas, tendo em vista ao seu caráter de
ajuda mútua e as suas motivações diferentes dos impulsos egoístas, do interesse pessoal
ou submetê-lo a uma autoridade devidamente constituída: a autodisciplina coletiva, e esta
não é um resultado espontâneo ou natural, senão cultivado, visando os valores superiores
da associação cooperativa.

No caso do cooperativismo, a formação humana com bases na cooperação não acontece pela atuação do Estado e na esfera pública. A escola formal se tornou a ferramenta
geradora de mãos de obra ao mercado capitalista.
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Entretanto, é oportuno dizer, que o processo educativo não se realiza apenas pela
escola. Há outras infinitas maneiras como espaços informais, comunitários, de aprendizagem dos valores e princípios cooperativos, não sendo portanto a educação um processo
neutro, tampouco isento de intenções.
A educação para a cooperação é necessária para formar as pessoas envolvidas em
empreendimentos solidários. Entretanto, ela não se restringe a estes espaços. É neste contexto que a formação aparece. Ela vai muito além, afinal está estreitamente ligada ao meio
socioeconômico de todos os sujeitos envolvidos.
Estes ambientes tornam-se espaços férteis para debates, para o despertar da análise
crítica de contextos, bem como da consciência de classe. Tendo o movimento cooperativista como um dos seus princípios universais a educação, formação e informação, é natural
que ocorra uma relação muito estreita entre a educação e o desenvolvimento.
Seja qual for os ramos do cooperativismo, os processos de formação aliam-se à eixos
que dialogam sobre a gestão, finanças, contabilidade e inúmeros outros, qualificando seus
quadros de funcionários e diretores para a sustentabilidade dos empreendimentos. Portanto, é impossível disassociar o cooperativismo, a educação e o desenvolvimento.
Qualquer que seja a forma de educação é fundamental o papel dos educadores e/ou mediadores neste processo. Eles construirão nos diálogos e ações para que a educação aconteça.
O conhecimento não vem pronto, mas sim se constrói, através de suas características, agregando os saberes locais, com o conhecimento sistematizado, utilizando o conhecimento como um processo híbrido constituído de diversas variáveis que unem o social e
o técnico/natureza.
É por meio de práticas educativas e cooperativas que se buscam estimular e instigar
a responsabilidade social de seus sujeitos envolvidos, institucionalizando a produção do
conhecimento e a troca de saberes, além da conscientização e consciência de classe.
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MULTIPLICAÇÃO
Para que as temáticas dos cursos possam ser multiplicadas, o conhecimento criado necessita ser justificado e convertido em ações
concretas postas em prática nas cooperativas, que pode assumir a
forma do desenvolvimento de um produto concreto ou um mecanismo operacional no caso de inovações abstratas.

Capitulo 4

momento

“Vivemos um momento histórico de muitas mudanças –
sociais, culturais e científicas. O que se considera bom
hoje, pode não ser amanhã. Dessa forma, o educador pode
ajudar os alunos a desenvolver competências para analisar,
avaliar, inovar, resolver problemas e enfrentar novos desafios. Pode ajudar a formar indivíduos criativos e independentes, que pensem por si mesmos, capazes de identificar
as perguntas com que o futuro imprevisível os desafiará e
de respondê-las. Essas respostas necessitam ser postas em
prática”. (SOARES, 2005, p. 21).
Segundo Freire (1997) “conhecer é descobrir e construir e não
copiar”; de modo que, o conhecimento deve preparar os alunos
para o processo de conhecimento e de busca por soluções para
determinados assuntos e problemas. A construção de perguntas
corretas e de propostas de multiplicação nas cooperativas é um
fundamental para geração e apreensão do conhecimento.
A função da organização no processo de criação do conhecimento
é fornecer condições ambientais, sociais e tecnológicas que viabilizem a multiplicação do conhecimento em nível organizacional.
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1. OS PAPÉIS E DILEMAS DAS COOPERATIVAS
NO DESENVOLVIMENTO
A compreensão de que o desenvolvimento deve ser capaz de oportunizar condições
iguais, justas e sustentáveis a todos para que possam usufruir das riquezas geradas, conflita
com os atuais processos que vivemos. Um projeto de desenvolvimento que amplia as desigualdades sociais e econômicas, não parece ser sustentável a longo prazo.
A democratização e amplo acesso às riquezas, está limitada a um conjunto pequeno
da humanidade, enquanto um conjunto cada vez maior de pessoas ampliam suas condições
de miséria nas diversas dimensões além das econômicas. (social, cultural, política).
O aumento do nível tecnológico, tornou-se amplo para a difusão da desculturação³,
mas não democrático para uso na busca de soluções de problemas sociais das populações
do mundo todo. A pesquisa tem garantido avanços significativos na produção econômica
mas não consegue enraizamento para a superação da desigualdade.
Neste contexto o modelo de organização cooperativa, apresenta-se com uma séria
de valores que possam retomar a solidariedade humana, a democracia, a ajuda mútua,
restabelecer relações justas pertinentes ao desenvolvimento sustentável.
Pela essencial característica social e econômica, o cooperativismo apresenta elementos suficientes para influir no contexto onde ela se insere.

1.1. Dimensão econômica:
As cooperativas precisam estabelecer estratégias que gere o crescimento econômico, através da oferta de serviços e/ou produtos ao seus proprietários.
Esta relação só se fortalece ao mesmo tempo em que a cooperativa alcance níveis
satisfatórios ao seu quadro social de mudanças econômicas entre os associados e manutenção de sua estrutura, ou seja, o crescimento exige níveis de planejamento e atuação,
muito bem sistematizados e claros para que os resultados estejam no horizonte das duas
partes: cooperativa (sustentabilidade) e associado (proprietário da Instituição);

Desculturação³: perda ou degradação da identidade cultural
de um indivíduo ou de um grupo.
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1.2. Dimensão Sociopolítica:
O outro papel dá conta da dimensão sociopolítica, que as cooperativas possuem:
esta dimensão está intimamente ligada a função de retomar valores e instituições que os
processos históricos vividos conseguiram extinguir. Os valores da cooperação, ajuda-mútua, solidariedade, participação social, constituição de espaços democráticos, fortalecer
as relações sociais e interpessoais justas. O desejo de quem está em cooperativa e poder
ao mesmo tempo que amplia suas possibilidades econômicas de inserção, possuir em suas
mãos a condição de opinar, dialogar, envolver-se com aquilo que lhe pertence.
De fato, as cooperativas que possuem uma articulação mais aproximada de movimentos sociais, instituições locais e organizações da sociedade civil, consegue apresentar
aos seus associados um conjunto maior de elementos, indicadores, estruturas que ele
possa modificar, opinar, contribuir; e estas estratégias sociopolíticas é que demarcam as
especificidades do cooperativismo de vertente solidária.
É importante dizer que este cooperativismo tem na busca deste equilíbrio o seu
dilema maior. Por um lado sua organização histórica e atuação com maior ênfase na articulação sociopolítica, é constantemente intercalada pela pressão dos ambientes institucionais
normativos e mercadológicos, influenciando alguns padrões de comportamento cooperativo, gerando novas culturas cooperativas.
A definição das ações pauta-se pela tomada de decisão de quais estratégias são relevantes dentro das lógicas apresentadas. Por isso é importante mapear, visualizar e adotar
estratégias claras dos potenciais que cada ator ou parceiro na cooperativa pode contribuir
e emanar os ideais da cooperação e do cooperativismo.
Para experimentar fazer, o processo de multiplicação precisa atentar ao debate que
fizemos até agora por isso vamos relembrar?
a) Dimensões de desenvolvimento que considerem aspectos: Político Nacional e
Internacional, ambiental, social, cultural, ecológica, territorial, econômica;
b) O processo histórico da cooperação e a necessidade de se recriar formas de convívio em que a cooperação seja a base fundante;
c) Fortalecimento da ideia de cooperativismo, para mudar as relações sociais e econômicas;
d) As vertentes do cooperativismo: uma cristã e caritativa e a outra solidária e revolucionária;
e) As atuais redes de organização do cooperativismo solidário, na qual a Unicafes se
insere;
f) O papel que o cooperativismo solidário tem para avançar em propor um desenvolvimento pautado nas relações da cooperação, solidariedade, democracia e inclusão, entre
outros.
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Desta forma, baseados nestes tópicos estamos propondo que a multiplicação seja
desenvolvida pelos participantes para que avancemos cada vez mais com esta estratégia,
assim algumas atividades podem ser usadas como exemplo:

2. ESTRATÉGIAS DE MULTIPLICAÇÃO
2.1. Diagrama De Venn
O Diagrama de Venn deve ser feito por cooperativa com os conselheiros e lideranças
e preenchido conjuntamente, para perceber e identificar a sua relação institucional, seus
parceiros no projeto de desenvolvimento a qual a proximidade que estes possuem com o
projeto da cooperativa.
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• Numa cartolina bem grande, e desenhado quatro círculos, onde:
• Num círculo central: o nome da cooperativa;
• No segundo círculo: descrever as organizações parceiras mais próximas da cooperativa em questão;
• No terceiro círculo, já maior: as organizações que encontram-se afastadas de
parceria da cooperativa;
• No quarto e último círculo: descrever as organizações que influenciam, mas não
possuem relacionamento, nem vínculo com a cooperativa.
Siga o desenho abaixo como modelo. Se preferir, desenhe abaixo:

Após o desenho, com os círculos já preenchidos, debater:
• O que identificamos em comum no projeto de desenvolvimento?
• Das parcerias do segundo círculo (as mais próximas), quais delas são estratégicas
para que a cooperativa avance em seu projeto de desenvolvimento debatido até
agora?
• O que fazer enquanto ações institucionais para fortalecer e potencializar as parcerias que estão próximas e também aquelas que necessitam de mais vínculo?
• Como e quais outras parcerias são necessárias para avançar no projeto de desenvolvimento cooperativista da nossa região, município ou estado?
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2.2. Estratégia - Oficinas de Educação Cooperativa
As oficinas consistem em momentos de estudo e reflexão coletiva sobre temas interessantes e pertinentes à necessidade do público. Sendo assim, elaborar dias de formação
estruturado em conteúdos previamente definidos, oferecendo oportunidades aos sócios e
conselheiros de debater o modelo de desenvolvimento adotado pela Agricultura Familiar
e sobre o quanto este modelo tem gerado sustentabilidade a este segmento.
Além disso, é imprescindível que este momento de formação esteja metodologicamente estruturado, com proposições de atividades, inclusive. Ainda, a cada oficina ou
encontro, propor reflexões e perguntas norteadoras compõem um exercício interessante
para a vinculação a ações práticas. Público: Conselheiros, bem como Associados da cooperativa.

2.3. Estratégia - Revisão ou Elaboração do Planejamento
da Cooperativa
Articular revisão ou elaboração do planejamento da cooperativa buscando construí
metas para apoiar os associados na construção de planejamento produtivos sustentáveis;
planos de sucessão familiar; planos de inovação organizacional nos quais a cooperativa
possa ajudar os sócios na sua reorganização produtiva;
Sugerimos que adotem a metodologia da matriz FOFA.
A matriz FOFA (SWOT original) foi criada por Kenneth Andrews e Roland Cristensen, sendo posteriormente aplicada por inúmeros acadêmicos. Segundo os autores, a
matriz SWOT analisa a competitividade de uma organização segundo quatro variáveis:
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Matriz 01: Algumas características referentes às Forças, Fraquezas, Oportunidades
e Ameaças da Matriz FOFA.

Após o preenchimento da Matriz Fofa, é preciso fazer algumas perguntas:
a) Nosso planejamento está observando os cenários internos e externos descritos
acima?
b) Que mudanças precisamos fazer com relação a forma de fazer cooperativismo
para que continuemos com o projeto do cooperativismo?
c) Como podemos melhorar nosso planejamento estratégico para superar as fraquezas e ameaça
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INTERNALIZAÇÃO
Na fase da internalização acontece a passagem do conhecimento teórico
para o prático, incorporado na ação. Esta fase é fortemente vinculada ao
aprender fazendo, quando as experiências das etapas anteriores são incorporadas nas bases do conhecimento do indivíduo e da organização, no qual
o conhecimento é aplicado e utilizado em ações concretas, atualizadas por
meio da prática e da reflexão sobre os desafios e oportunidades cooperativistas.
Nos tempos atuais o conhecimento constitui-se em ativo fundamental,
principalmente no contexto organizacional. Não é mais suficiente se ter
tecnologia quando não se tem o conhecimento, já que a tecnologia é facilmente copiável, as cooperativas que detêm o conhecimento e que propiciam ambientes para a sua criação, são as que irão apresentar vantagem
competitiva.
A pergunta que emerge: o que é o conhecimento? O conhecimento é um
ativo intangível, e na gestão do conhecimento, este pode ser categorizado em tácito ou explícito. O conhecimento tácito é aquele que está
presente nas pessoas. É adquirido através da experiência, da prática, da
vivência, enfim é a capacidade de por em prática conhecimentos teóricos,
adquiridos ao longo da vida.
Já que este ativo é peculiar de cada pessoa, é, portanto, difícil de ser explicitado. Transformar o conhecimento tácito em explícito é o maior
desafio das organizações, assim como organizá-lo para torná-lo em institucional. Uma organização pode possuir estruturas profissionais, mas o
conhecimento está nas pessoas, nas lideranças e assessores, sendo fundamental que as estruturas gerem condições para que o conhecimento
tácito das pessoas, torne-se explícito e se institucionalize nos processos de
organização, participação, gestão e governança.
A internalização determina se o conteúdo atingiu as expectativas previstas
para o novo conceito e se a cooperativa assimilou na sua organização os
conteúdos e a proposta de inovação organizacional. “O conhecimento
é um ativo intangível que só aumenta quando é criado, dividido e
internalizado. Desta forma é um recurso infinito, que pode trazer
grandes vantagens as cooperativas”.
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Capitulo 5

momento

Internalização
Cada eixo do programa envolve uma combinação diferente das entidades criadoras
do conhecimento.
• Na fundamentação Teórica o processo ocorre de indivíduo para indivíduo;
• Na problematização o processo é do indivíduo para o grupo;
• Na interação ocorre entre os indivíduos participantes do grupo;
• Na multiplicação ocorre do indivíduo para a organização;
• Na internalização advém da organização para o indivíduo.
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CONSIDERAÇÕES
Conforme exposto, o material se propôs a apresentar uma breve contextualização
sobre o desenvolvimento e o cooperativismo. No entanto, sua concepção não caracteriza-se como um processo simples, mas sim recheado de contribuições teóricas e práticas,
bem como experiências exitosas e relevantes de ações que apresentam-se como alternativas para o desenvolvimento, todas com foco no ato de cooperar e na prática cooperativista.
Com isso, fica explícito que sem essas ações, é impossível gerar o desenvolvimento
em sua real concepção, de abrangência holística, com preocupações que abrangem aspectos econômicos, sociais, ambientais, políticos e muitos outros.
A transformação depende de nós: “é preciso acreditar nas utopias, na transformação,
numa sociedade mais justa e igualitária [...] é preciso ter dentro de si a esperança, a ousadia, a coragem de enfrentar as adversidades do dia a dia. É preciso, igualmente, acreditar
na integridade e no poder de transformação dentro do ser humano”. (FREIRE, 1999)
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