
P E C S O L
Programa de Educação do Cooperativismo Solidário

MANUAL DO EDUCADOR

Livro 1: Modelo de Organização
do Cooperativismo Solidário



T
odo processo de formação inicia com uma boa 

preparação de conteúdo, de metodologia, bem 

como da estrutura física. Fazer com que todos 

os participantes sintam-se acolhidos é fundamental para 

o sucesso de todo processo.

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

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

Bons estudos!
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Todo processo formativo envolve a escolha do local. Para isso, algumas infor-

mações básicas estão disponibilizadas neste roteiro, dentre elas, as descritas na 

sequência. 

Ÿ Disponibilizar:
Ÿ Mesas e cadeiras
Ÿ Crachás
Ÿ Canetas 
Ÿ Flipchart
Ÿ Pincéis
Ÿ Datashow
Ÿ Som
Ÿ Tela de projeção
Ÿ Alimentação
Ÿ Demais materiais que julgue necessário utilizar.

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

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

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

seja, é perfeitamente exível.
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1.PREPARAÇÃO



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

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

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

método de organização do dia de Formação:

2. ORGANIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO 

Horário Atividade Responsável
Recursos

Necessários
Tempo

Previsto

8h - Café da Manhã

10h - Intervalo

12h - Almoço

16h - Intervalo

16h30 Encerramento
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Sugestão 01

Dinâmica de apresentação

Título: Vamos nos conhecer?

Materiais necessários:
Ÿ Pincéis
Ÿ Papel A4

Objetivo
Conhecer mais profundamente as 

pessoas que nos relacionamos nos 

ambientes, bem como comparti-

lhar experiências novas e curiosas 

sobre a própria vida.

Desenvolvimento
Peça a todos os participantes que 

escrevam na folha de papel A4 seu 

próprio nome, e 3 curiosidades a 

seu respeito que possivelmente os 

colegas ainda não saibam, tais 

como: lazer preferido, outras 

ocupações não relacionadas ao 

trabalho, gostos, coisas engraçadas, 

preferências musicais, culinárias, o 

que gosta de fazer quando está de 

folga, enm, o que a imaginação 

permitir, tornando o ambiente bem 

descontraído.

Em seguida, solicite que todos eles 

andem pela sala, olhando o que 

seus colegas escreveram, bem 

como compartilhando seus aponta-

mentos. Desta forma, é possível 

elencar coisas muito interessantes 

sobre a turma.

Tempo previsto
15 a 20 minutos.

Sugestão 02

Dinâmica de apresentação 

Título: Eu sou...e você, quem é?

Objetivo
Conhecer o grupo e promover a 

interação e a socialização de 

todos(as).

Desenvolvimento
Formar uma roda, tomando o 

cuidado de vericar se todas as 

pessoas estão sendo vistas pelos 

demais colegas. Combinar com o 

grupo para que lado a roda irá girar.

O mediador inicia a atividade se 

apresentando e passa para outro. 

Por exemplo: “Eu sou Luis, e 

você, quem é?” “Eu sou Aline, e 

você, quem é?” “Eu sou Luana, e 

você quem é?”

Proponha às pessoas que, além do 

nome, falem um pouco mais: de 

onde estão vindo, o que represen-

tam, o que esperam deste momen-

to. Enm, deixe-os à vontade.

Tempo previsto
 15 a 20 minutos.

Sugestão 03

Dinâmica de apresentação 

Título: O que eu vejo de você

Materiais necessários:
Ÿ Papel A4
Ÿ Caneta ou pincel
Ÿ Fita adesiva
Ÿ Som/música

Objetivo
Conhecer o grupo e promover a 

interação e a socialização de 

todos(as).

Desenvolvimento
Formar 2 círculos, um do lado de 

dentro, outro para fora, de modo 

que as pessoas do lado de dentro 

quem de costas para os demais. 

Todas as pessoas do lado de dentro 

devem ter uma folha em branco 

grudada nas costas.

Assim que o mediador iniciar a 

música, um dos círculos gira para o 

lado direito, o outro para o lado 

esquerdo. 

Quando a música parar, a pessoa do 

lado de fora deve escrever na folha 

das costas de quem estiver do lado 

de dentro, apontando um elogio. 

Em seguida, segue-se a música até 

parar novamente. Repita umas 3 

vezes este procedimento.

Em seguida, é possível inverter os 

círculos (quem está pra dentro, ca 

de fora e vice-versa).

Tempo previsto
15 a 20 minutos.
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SUGESTÕES PARA ACOLHIDA
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Autora
Annie Leonard

Acesso
https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw 

Duração
40 minutos

A fundamentação teórica consiste na retomada de conceitos que permeiam o 

cotidiano. É o momento de estudo para que possamos avançar ou compreender 

sobre os projetos de desenvolvimento em curso. A fundamentação busca apre-

sentar teóricos que são referência no debate de temas que envolvem o cooperati-

vismo e o desenvolvimento, temáticas estas apresentadas neste módulo.

Desenvolvimento: Após a leitura do texto Complementar “ Vivendo o m dos 

Tempos: a Boa fé negociada” Organizar os organizar os participantes em duplas 

ou trios (ou como car melhor distribuído) e reetir sobre o que se arma no 

texto. Tempo aproximado: 20 a 30 minutos.

Contexto: O lme aborda sobre a rápida redução dos recursos naturais do 

planeta, a autora cita números instigantes alegando que os EUA, com apenas 5% 

da população mundial é responsável pelo uso de 30% dos recursos existente no 

planeta terra, e isso pode até parecer um exagero por parte de Annie L. Se zer-

mos uma comparação com os dados do PIB – Produto Interno Bruto mundial 

relacionado àquela nação, que é de 27% do montante mundial.

CAPITULO 1

O que é fundamentação?

Momento fudamentação - Modelo de desenvolvimento

Atividade sugerida

Atividade sugerida
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Filme: A História das Coisas



PARA REFLEXÃO...

Ÿ O que estas dimensões representam para vida 

em cooperativa?

Ÿ Como o cooperativismo solidário pode internali-

zar cada uma delas para dar conta das diferentes 

dimensões que fazem parte da vida humana?

Para reexão
Desenvolvimento: Após a leitura do Quadro 01 - “Resumo das dimensões do 
desenvolvimento segundo Ignacy Sachs”, organizar os participantes em duplas ou 
trios (ou como car melhor distribuído) e reetir sobre as questões abaixo.
Tempo aproximado: 20 a 30 minutos.

CAPITULO 1

Momento Fundamentação - Cooperação e Cooperativismo

Atividade sugerida

Desenvolvimento: Após a leitura do texto inicial sobre “Cooperação e 

Cooperativismo”, além das reexões sobre o Capitalismo, organizar os partici-

pantes em duplas ou trios (ou como car melhor distribuído) e reetir sobre as 

questões abaixo. Tempo aproximado: 20 a 30 minutos.

Para reexão
Aponte os elementos que fundamental o capitalismo, em contraposição ao 

cooperativismo. Se possível façam uma lista colocando os dois em contraposição 

(frente a frente) para que seja possível visualizar as diferenças.
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Desenvolvimento: Após a leitura do texto sobre “Cooperação versus coopera-

tivismo”, organizar os participantes em duplas ou trios (ou como car melhor 

distribuído) e reetir sobre as seguintes questões e as opiniões podem ser descri-

tas em cartaz para apresentação dos grupos. Tempo aproximado: 20 a 30 minu-

tos.

Contexto: Carlitos, interpretado pelo Charles Chaplin, era um ser humano 

ingênuo, humilde, de bom caráter e senso de justiça e humanidade! 
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PARA REFLEXÃO...

Ÿ E será que nossa geração aprendeu em apro-

ximadamente um século de cooperativismo, 

que podemos ir mais longe, nas dimensões 

econômicas e sociais por meio da cooperação?

Ÿ Será que somos capazes de novamente centrar 

nossas relações sociais, econômicas, culturais na 

cooperação, na solidariedade, na reciprocidade 

homem-homem; homem- natureza? 

Ÿ Como nossa geração utiliza as ferramentas e tecnologias para demo-

cratizar conhecimento, multiplicar a inuência sobre as característi-

cas da cooperação, inuenciando diretamente o cenário econômico e 

garantir a perenidade da espécie humana sobre a terra?

Ÿ Das alternativas que discutimos para mudar  a sociedade, qual 

delas você considera importante retomar para que valores cola-

borativos envolvam as pessoas, em que elas participem, tome 

decisões, discutam e denam suas estratégias de desenvolvimen-

to que atendam a todas as dimensões do desenvolvimento?

Atividade sugerida

Filme: Tempos Modernos com Charles Chaplin



Infelizmente, a sua grandiosa bondade não era retribuída a sua altura, ao 

contrário, sendo um simples operário vítima das opressões e exploração da 

emergente sociedade burguesa industrial da sua época, tinha a sua força de 

trabalho explorada em condições e relações de trabalho precárias, insalubres e 

degradantes.

As atividades repetitivas, rotineiras e violentas causaram-lhe o desenvolvimento 

de um distúrbio psicológico ou um Transtorno Obsessivo Compulsivo –TOC.  

Por conta disso é internado num hospital de repouso ou, por que não, 

asilo/hospício. Ao sair do “hospital” é confundido, vilipendiado e agredido pelo 

aparelho, ou melhor, pelo braço repressor do Estado burguês, expresso pela 

polícia, como sendo um comunista terrível. 

Essa barbárie é manifestada pelo conjunto das expressões da questão social, isto 

é, pelas desigualdades sociais de classe, pelas diversas formas de violência 

praticadas diuturnamente contra os vários segmentos sociais.

Desenvolvimento: Após a leitura do texto sobre “Trajetória do Cooperativismo”, 

organizar os participantes em duplas ou trios (ou como car melhor distribuído) e 

reetir sobre as seguintes questões. Tempo aproximado: 20 a 30 minutos.

09

ve
ja

 c
om

 a
 t

ur
m

a
D

IC
A

 D
E

 F
IL

M
E

"Tempos Modernos"
Autor
Charlie Chaplin

Acesso
https://www.youtube.com/watch?v=_ISUw7ysIGI

Duração
1h27 

CAPITULO 1

Momento Fundamentação - Trajetória do Cooperativismo

Atividade sugerida



Nesta fase o conhecimento precisa ser compartilhado e 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. Aprender a questionar é funda-

mental para que a multiplicação da aprendizagem nas cooperativas possa ser 

efetiva.  A problematização é fundamental para garantir maior viabilidade e con-

cretização das teorias estudadas e potencializar a aplicação junto às cooperativas, 

adequando as abordagens às realidades dos participantes. 

Desenvolvimento: Após todos os trabalhos realizados até agora, organizar os 

participantes em duplas ou trios (ou como car melhor distribuído) e reetir sobre 

as seguintes questões. Tempo aproximado: 20 a 30 minutos.
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PARA REFLEXÃO...

Ÿ Ao observar as cooperativas ao nosso redor, ou 

que nós conhecemos, conseguimos identicar 

de qual concepção ela pertence?

CAPITULO 2

Momento Problematização - Princípios e características
norteadoras deste modelo de organização 

O que é problematização?

O que é problematização?



PARA REFLEXÃO...

Ÿ Existe uma relação teórica e prática entre o 
desenvolvimento proposto por Sachs, nas páginas 
17 e 18 o cooperativismo proposto pela Unicafes?

Após todos os trabalhos realizados até agora,
reitam sobre:

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:  

Ÿ Na sua análise, porque nossas lideranças têm diculdade em 

participar de processos de formação? 

Ÿ O que você propõe para que a participação se fortaleça?

 

Ÿ Como melhorar a compreensão cooperativa? 

Ÿ Como construir a consciência de ser sócio e dono? 

Ÿ Precisamos repensar a politização dos cooperados? 

Ÿ Que ações deveriam ser priorizadas pelas cooperativas?

Educação e organização social

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
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Ÿ Que iniciativas foram desenvolvidas em sua região para vencer este 

desao?

Ÿ Como podemos ampliar as relações de parceria e redes de cooperati-

vas na região onde atuamos?

Ÿ Que alternativas podem ser desenvolvidas pela Agricultura Familiar 

Cooperativada?

Ÿ Existem parceiros que podemos mapear e avançar no debate local?

Organização em Rede

Diversicação : sustentabilidade socioambiental

Organização desenvolvimento local sustentável

Ÿ Preferimos criticar ou oferecer propostas, soluções?

Ÿ Como você analisa essa diretriz organizacional?

Ÿ O que nossas cooperativas estão apresentando para que alcancemos o 

desenvolvimento sustentável?

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________



CAPITULO 3

Momento Interação - O Cooperativismo e a sua relação com
o desenvolvimento.

O que é Interação?

Atividades propostas

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 convida-

dos 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 qualicadas. A interação e troca de ideias entre os partici-

pantes gera construção. A interação gera sistematização de conceitos e facilita a apreensão do 

conhecimento e a multiplicação nas cooperativas.

Desenvolvimento: Após debater sobre o cooperativismo e sua relação com o desenvolvi-

mento, organizar os participantes em duplas ou trios (ou como car melhor distribuído) e 

reetir sobre as seguintes questões. Sugere-se que após o debate, anotem as frases das 

estratégias e xem nas paredes ou quadro para que possam observar as diversas oportunida-

des.Tempo aproximado: 20 a 30 minutos.

PARA REFLEXÃO...

Ÿ Você seria capaz de apresentar um conjunto de 

ideias em que sejam percebidas as possíveis estra-

tégias práticas que o cooperativismo possa se 

utilizar para alterar a atual lógica do desenvolvi-

mento capitalista?
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CAPITULO 4

Momento Multiplicação - Os papéis e dilemas das Cooperativas

no desenvolvimento.

O que é multiplicação?

Atividades propostas

Para que as temáticas dos cursos possam ser multiplicadas, o conhecimento criado 

necessita ser justicado, na qual a organização determina se o mesmo atingiu as expectativas 

previstas para o novo conceito. Os conceitos são convertidos em ações concretas postas em 

prática nas cooperativas, que pode assumir a forma de um desenvolvimento de um produto 

concreto ou um mecanismo operacional no caso das inovações abstratas. A função da organi-

zação no processo da criação do conhecimento é fornecer condições ambientais, sociais e 

tecnológicas que viabilizem a criação do conhecimento em nível organizacional.

Desenvolvimento: Após debater sobre todo conhecimento compartilhado, organizar os 

participantes em duplas ou trios de preferência por cooperativa, (ou como car melhor 

distribuído) e por ANTECIPAÇÃO do Orientador denição qual das estratégias abaixo será 

utilizada com o grupo. Tempo aproximado: 20 a 30 minutos.
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2.1 - Diagrama De Venn

O Diagrama de Venn deve ser feito por cooperativa com os conselheiros e lide-

ranças e preenchido conjuntamente, para perceber e identicar a sua relação 

institucional, seus parceiros no projeto de desenvolvimento a qual a proximidade 

que estes possuem com o projeto da cooperativa.

Ÿ Numa cartolina bem grande, e desenhado quatro círculos, onde:

Ÿ Num círculo central: o nome da cooperativa;



Siga o desenho abaixo como modelo. Se preferir, desenhe abaixo:
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Ÿ No segundo círculo: descrever as organizações parceiras mais próximas da 

cooperativa em questão;

Ÿ No terceiro círculo, já maior: as organizações que encontram-se afastadas 

de parceria da cooperativa;

Ÿ No quarto e último círculo: descrever as organizações que inuenciam, 

mas não possuem relacionamento, nem vínculo com a cooperativa.

Após o desenho, com os círculos já preenchidos, debater:

Ÿ O que identicamos em comum no projeto de desenvolvimento?

Ÿ Das parcerias do segundo círculo (as mais próximas), quais delas são estra-

tégicas para que a cooperativa avance em seu projeto de desenvolvimento 

debatido até agora?

Ÿ O que fazer enquanto ações institucionais para fortalecer e potencializar as 

parcerias que estão próximas e também aquelas que necessitam de mais 

vínculo?

Ÿ Como  e quais outras parcerias são necessárias para avançar no projeto de 

desenvolvimento cooperativista da nossa região, município ou estado?



Articular revisão ou elaboração do planejamento da cooperativa buscando 

construí metas para apoiar os associados na construção de planejamento produti-

vos 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 segun-

do quatro variáveis: 

2.3 Estratégia  - Revisão ou Elaboração do Planejamento

 da Cooperativa

As ocinas consistem em momentos de estudo e reexão coletiva sobre 

temas interessantes e pertinentes à necessidade do público. Sendo assim, elabo-

rar dias de formação estruturado em conteúdos previamente denidos, oferecen-

do oportunidades aos sócios e conselheiros de debater o modelo de desenvolvi-

mento adotado pela Agricultura Familiar e sobre o quanto este modelo tem gera-

do sustentabilidade a este segmento. 
Além disso, é imprescindível que este momento de formação esteja metodo-

logicamente estruturado, com proposições de atividades, inclusive. Ainda, a cada 

ocina ou encontro, propor reexões e perguntas norteadoras compõem um 

exercício interessante para a vinculação a ações práticas. Público: Conselheiros, 

bem como Associados da cooperativa.

2.2 Estratégia  - Ocinas de Educação Cooperativa
F
o
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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

FORÇAS

OPORTUNIDADES

Quais são as forças que a cooperativa possui 
internamente, que podem ajudar a 
desenvolver o projeto de desenvolvimento?

Quais as oportunidades estão presentes na 
vida da cooperativa neste momento? como 
estamos olhando ao nosso redor?

Que fraquezas possuímos hoje que podem 
nos impedir (internamente) de alcançar 
sucesso em nosso projeto?

Quais ameaças podem prejudicar que a 
cooperativa siga adiante nos projetos de 
desenvolvimento que ela se propõe a construir?

FRAQUEZAS

AMEAÇÃS

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________
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CAPITULO 5

Momento Internalização - Os papéis e dilemas das Cooperativas

no desenvolvimento.

O que é Internalização?

Atividades propostas

Na fase de internalização acontece a passagem do conhecimento teórico para o prático, 

incorporadas 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, na qual o conhecimento é aplicado e utilizado em ações concretas, atualiza-

das por meio da prática e reexão.
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.

Desenvolvimento: Diante dos apontamentos, reita com o grupo sobre as seguintes questões, 

que devem ser INTERNALIZADAS nas cooperativas. Tempo aproximado: 20 a 30 minutos.
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1. As propostas multiplicadas na sua cooperati-

va foram internalizadas na sua cooperativa? 

2. Que operações práticas foram realizadas 

para que estas ações fossem internalizadas?

3. Que inovações deveriam ser trabalhadas para 

ampliar o processo de internalização para 

qualicar a gestão e a governança deste projeto 

de desenvolvimento a partir da cooperativa?

Diante destes apontamentos, reita sobre as seguintes 

questões a serem internalizadas em sua cooperativa:



Esperamos que este Caderno Pedagógico tenha sido um importante instru-

mento de trabalho para tais momentos de formação, subsidiando ferramentas 

fundamentais e estratégicas para a aplicação nas cooperativas em questão. Sendo 

assim, utilize-o sempre que julgar necessário, inclusive propondo que seja inseri-

do em outros momentos de capacitação, cujo conteúdo e público seja adequado.

CONSIDERAÇÕES
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Parceria:

Faça a sua parte, multiplique ações de gestão 

e governança na sua cooperativa.
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