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RESUMO 
 

 

O presente estudo orienta-se no sentido de analisar a forma pela qual a educação para o 
cooperativismo tem sido desenvolvida na C.Vale - Cooperativa Agroindustrial, no estado do 
Paraná. Buscou-se fundamentar estas interlocuções nos documentos relativos ao material 
didático do Comitê de Educação da C.Vale, na investigação de como os gestores deste Comitê 
percebem os obstáculos da sua própria atividade e nos aspectos mais relevantes da opinião 
dos cooperados sobre a atividade educativa dos Comitês. Dentro de uma abordagem crítica, 
este estudo foi construído especialmente com base em autores que apresentam uma 
insatisfação com o modelo de construção do conhecimento da ciência moderna (clássica), que 
se revela insuficiente para a análise da dinâmica da complexidade da realidade atual e autores 
que mostram um descontentamento com o modelo de análise das organizações que se 
fundamenta numa noção convencional ou neoclássica de economia. Esses mesmos autores 
propõem um outro olhar para as práticas econômicas. São autores que denunciam o 
descompasso entre as necessidades de uma economia voltada para emancipação humana e a 
inadequação e deficiência de métodos de análise fundamentados na racionalidade 
instrumental comumente utilizados nas pesquisas. O presente estudo é de natureza qualitativa 
e de caráter exploratório e interpretativo. Quanto à estratégia de pesquisa, define-se como 
estudo de caso. Evidenciou-se que os processos educativos adotados pela C.Vale têm um 
caráter instrumental e doutrinário e estão subordinados aos interesses sociais, econômicos, 
políticos e ideológicos postos pelo atual modelo de desenvolvimento. 

  
 

Palavras-chave: Cooperativismo. Educação. Complexidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8

ABSTRACT 

 

 

This study focuses on analyzing the way in which education for the system of cooperatives 
has been developed at C.Vale – Cooperativa Agroindustrial, in the State of Paraná. The 
interlocutions were based on documents related to the teaching material of the C. Vale 
Education Committee (Comitê de Educação da C. Vale), in an investigation on how managers 
of this Committee perceive the challenges facing their activity, and the most important 
aspects, in the views of the cooperative members, in the educational activity of the 
Committees. Within a critical approach, this study was specially designed based on authors 
who demonstrate some dissatisfaction with the model of construction of knowledge of 
modern science (classical), which is insufficient for analyzing the dynamics of the complexity 
of the current reality, and authors who show a dissatisfaction with the model of analyzing 
organizations based on a conventional or neoclassical notion of economy. These same authors 
propose another perspective of economic practices. These are authors who reject the 
discrepancy between the needs of an economy which is focused on the emancipation of 
human beings, and the inadequate methods of analysis - based on instrumental rationality - 
that are normally used in research. This is a qualitative, exploratory and interpretative study. 
In terms of research strategy, it is defined as a case study. It was evident that the educational 
processes adopted by C. Vale are instrumental and doctrinal in nature, and are subordinated to 
social, economic, political and ideological interests, imposed by the current model of 
development. 

  
 

Key words: Cooperative system. Education. Complexity 
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INTRODUÇÃO: ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS, TEÓRICOS E 

METODOLÓGICOS 

 

 Esta dissertação de mestrado tem como tema o cooperativismo e, especialmente, os 

aspectos de gestão e de educação no cooperativismo. A idéia de realizar um estudo sobre esta 

temática surgiu de minha recente experiência profissional como professora de uma disciplina 

sobre cooperativismo, em curso de especialização ao sentir dificuldade em encontrar material 

didático.  

 A seguir, será feita uma introdução ao trabalho abordando-se também aspectos 

epistemológicos, teóricos e metodológicos.  

 A humanidade vive um tempo paradoxal de avanços tecnológicos e de transformações 

produtivas que atingem as relações de trabalho e as relações sociais. Este universo 

transformado, ora evidenciado pela chamada globalização1, impôs uma reestruturação da 

produção e um reordenamento das relações de trabalho advindas da necessidade de o sistema 

capitalista construir um novo padrão de acumulação. Esta nova forma hegemônica de 

acumulação capitalista, o neoliberalismo, atinge de forma desagregadora as condições de 

trabalho, de vida e de organização política da classe trabalhadora e visa dessocializar o capital 

“libertando-o dos vínculos sociais e políticos que no passado garantiram alguma distribuição 

social” (SOUSA SANTOS, 2002, p. 14).  

Tais mudanças têm ocasionado a diminuição dos postos de trabalho, o aumento dos 

ritmos de produtividade, flexibilidade de investimentos, ampliação do setor terciário e 

desemprego. Em contraposição a esta forma de globalização neoliberal, surgem novas formas 

e alternativas contra-hegemônicas, com aspiração a um mundo mais justo e menos desigual. É 

a chamada globalização alternativa, que visa fomentar formas de produção e também de 

distribuição de bens e serviços às classes excluídas. 

No Brasil, após a década de 1990, com a abertura ao comércio internacional, que 

promoveu uma maior interação com o resto do mundo, as organizações entraram num 

processo de concorrência pelo fato de um maior número de bens e serviços adentrar o país. 

Verificou-se também maior exigência no nível de empregos, isto é, as empresas buscam agora 

profissionais melhor qualificados. Por essa razão, a necessidade de aperfeiçoamento como 
                                                 
1 François Chesnais (1992) caracteriza o novo regime de acumulação como uma nova fase de internacionalização 
do capital e o denomina “mundialização do capital”.   
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forma de combate ao desemprego passou a fazer parte da realidade brasileira, ou seja, uma 

forma de manter-se no mercado é estar dentro das exigências ora especificadas por este 

cenário chamado “mundo globalizado”. 

 Com o Primeiro Fórum Social Mundial, realizado em Porto Alegre, em janeiro de 

2001, renasceu o ativismo a favor de uma globalização alternativa. Na sociedade, começaram 

a brotar idéias de que novas alternativas econômicas concretas deveriam emergir, 

fundamentadas na igualdade, na solidariedade e, principalmente, na proteção do meio 

ambiente. O evento chamou a atenção para o descontentamento em relação ao chamado 

pensamento único e em relação à economia de mercado e à constatação da crise econômica 

que afeta as diferentes economias no planeta.  

 Fora dos princípios em voga, preeminentemente marcados pela lógica utilitarista do 

pensamento neoliberal, surge um pensamento que reconhece que novas formas de economias 

são possíveis e necessárias em virtude da clara visão de que o mundo se tornou mais desigual 

e injusto devido à supremacia do mercado pretensamente auto-regulado. Este pensamento 

admite uma pluralidade de princípios do comportamento econômico e mostra a necessidade 

de uma articulação entre as esferas econômica, social e política.  

A economia solidária, definida por Laville (1999) como sendo um conjunto de práticas 

que colabora para a democratização da economia a partir de aliciação de cidadania, surge e 

institui-se segundo França Filho (2003), como um movimento que busca um novo modo de 

conceber a dinâmica econômica ao articular dimensão econômica e finalidades sociais.   

Dentre essas formas alternativas que se configuram como um processo de economia 

solidária, no Brasil destaca-se o cooperativismo. O cooperativismo é uma tradição 

marginalizada que sobrevive no interior do sistema industrial-capitalista e que, renovada pela 

crise de valores deste, reapresenta ao mundo seu potencial de criação de alternativas, no 

sentido de uma economia mais solidária, mais humana.  

Desde os pioneiros de Rochdale (PINHO, 2004), tem-se conhecimento de que o 

sucesso da cooperativa diferenciou-se das demais iniciativas da época, em virtude de que 

houve empenho, tanto por parte dos dirigentes, quanto da sociedade envolvida, em estimular a 

educação. À época, grandes esforços foram direcionados pelos membros para que fossem 

estabelecidas prioridades para a educação. A fim de demonstrar a preocupação existente com 
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a educação, uma das iniciativas tomadas pelos pioneiros de Rochdale foi montar uma 

biblioteca à qual a comunidade pudesse ter acesso. 

 Dentre os princípios constantes da Declaração de Identidade, aprovada no Congresso e 

assembléia Geral da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), em 1995, o quinto princípio 

refere-se à “Educação, Informação e Conhecimento”:  

As cooperativas proporcionam educação e treinamento para os sócios, 
dirigentes eleitos, administradores e empregados, de modo a contribuir 
efetivamente para o seu desenvolvimento. Eles deverão informar o público 
em geral, particularmente os jovens e os líderes formadores de opinião, sobre 
a natureza e os benefícios da cooperação (ACI, 1995, s/p). 

 

 As cooperativas, como empresas modernas em ambiente competitivo, precisam ser 

dirigidas com profissionalismo e, desta forma, a aplicabilidade dos princípios estabelecidos 

torna-se matéria de reflexão e investigação. Assim, para uma formulação concisa do problema 

de pesquisa, propõe-se, como questão central deste estudo, a seguinte: Como tem sido 

desenvolvida a educação para o cooperativismo, tomando-se como objeto de pesquisa a 

experiência da C.Vale - Cooperativa Agroindustrial, no estado do Paraná? O objetivo geral 

do estudo, portanto, foi o seguinte: Analisar a forma pela qual a educação para o 

cooperativismo tem sido desenvolvida, tomando-se como objeto de pesquisa a experiência da 

C.Vale - Cooperativa Agroindustrial, no estado do Paraná.  

Para alcançar-se tal objetivo, coletou-se e analisou-se um conjunto de documentos 

relativos ao material didático do Comitê de Educação da C.Vale - Cooperativa Agroindustrial, 

investigou-se de que maneira os gestores do Comitê de Educação da C.Vale - Cooperativa 

Agroindustrial percebem os obstáculos da sua própria atividade (relação entre teoria, 

ideologia e resultados práticos) e identificaram-se aspectos mais relevantes da opinião dos 

cooperados sobre a atividade educativa dos comitês. Objetivava-se também entrevistar os 

instrutores do SESCOOP (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo), a fim de 

complementar tais informações, pois muitos dos cursos ofertados aos cooperados pela C.Vale 

- Cooperativa Agroindustrial são realizados por instrutores deste órgão. No entanto, isto não 

foi viabilizado devido à falta de tempo por parte destes para agendarem entrevistas, bem como 

para responderem a questões enviadas por e-mail.  

Para melhor esclarecimento sobre o posicionamento epistemológico, teórico- 

metodológico adotado neste estudo, considera-se necessário apresentar as três principais 

abordagens teóricas no campo dos estudos organizacionais, segundo França Filho (2004):  
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• Comportamento organizacional: vinculada ao paradigma funcionalista; nesta 

abordagem enquadram-se temas como motivação, liderança e tomada de decisões nas 

organizações. Este estudo não se identifica com o paradigma funcionalista ou 

disjuntor-redutor, nem com esta abordagem. (Uma introdução ao tema dos paradigmas 

será feita logo adiante).  

• Estruturalista: vinculada também ao paradigma funcionalista, influenciada por 

sociólogos norte-americanos, que tratam de burocracia e sistemas sociais; a 

subjetividade é reduzida a funções e papéis sociais, determinados por estruturas 

organizacionais. Esta abordagem tem, contudo, relevantes contribuições da sociologia 

das organizações e das instituições, que inclusive têm sido renovadas com o 

institucionalismo e o neo-institucionalismo. Este projeto também não se enquadra 

nesta abordagem, embora tenha recebido algumas contribuições da sociologia das 

organizações. 

• Estudos críticos: nesta abordagem há uma sensibilidade para a complementaridade de 

abordagens disciplinares (inter ou transdisciplinaridade), visando-se enfocar aspectos 

negligenciados pelo paradigma funcionalista, como a relação complexa entre o todo e 

as partes de uma organização, as questões culturais que envolvem as diferenças éticas, 

de gênero, de educação etc. Este projeto, portanto, é perfeitamente compatível com 

esta abordagem. 

 Partindo de uma abordagem crítica, este estudo foi construído especialmente com base 

em autores cujas obras apresentam uma insatisfação em relação ao modelo de construção do 

conhecimento da ciência moderna (clássica), que se revela insuficiente para a análise da 

dinâmica da complexidade da realidade atual. Tais estudos apresentam a possibilidade de uma 

nova forma de se conceber o conhecimento científico. Partindo-se, portanto, da idéia de que 

há múltiplas concepções de ciência, e não apenas uma – buscou-se neste estudo apoio no 

paradigma da complexidade, que se opõe ao paradigma disjuntor-redutor (ou da 

simplificação), na terminologia de Edgar Morin.  

 O paradigma funcionalista, assim como o cartesiano, o mecanicista e o positivista, 

constituem, na abordagem de Morin (1999a), um grande paradigma ocidental, caracterizado 

pela disjunção entre filosofia e ciência, assim como pela disjunção entre sujeito e objeto, além 

de ser caracterizado pelo reducionismo da realidade a suas unidades mais simples ou a 

fórmulas abstratas. Contra este paradigma da ciência moderna, emerge o paradigma da 
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complexidade, de natureza transdisciplinar e interdisciplinar, em parte apoiado na crise do 

paradigma disjuntor-redutor promovida pela revolução científica da física subatômica e 

quântica.  O paradigma da complexidade visa associar sem fundir, distinguindo sem separar 

as formas de conhecimento. Retoma-se o diálogo entre filosofia e as ciências. Morin 

desenvolve o núcleo central de seu pensamento na obra La Méthode, em seis volumes.  

 No sentido de buscar-se uma abordagem coerente com o paradigma da complexidade, 

serão articuladas as noções de método e teoria, bem como a noção de ideologia e as relações 

de poder, a fim de estabelecer as conexões necessárias para o entendimento da problemática 

pesquisada. 

 Da mesma forma, este estudo se utiliza de autores que mostram um descontentamento 

com o modelo de análise das organizações que se fundamenta numa noção convencional ou 

neoclássica de economia e propõe um outro olhar para as práticas econômicas. São autores 

que denunciam o descompasso entre as necessidades de uma economia voltada para 

emancipação humana e a inadequação e deficiência de métodos de análise fundamentados na 

racionalidade instrumental comumente utilizados nas pesquisas.  

 O presente estudo é de natureza qualitativa e tem caráter exploratório e interpretativo. 

Quanto à estratégia de pesquisa, define-se como estudo de caso. De acordo com Yin (1994), o 

estudo de caso possibilita a investigação profunda de uma organização, com o objetivo de 

testar a validade das hipóteses ou questões de pesquisa construídas a partir de um referencial 

teórico.  

 O cerne de um estudo de caso, ou a intenção fundamental de todos os tipos de estudo 

de caso, conforme Yin (1994), é que eles tentam explicar uma decisão ou um conjunto de 

decisões: por que elas foram tomadas, como foram implementadas e quais os resultados 

obtidos.  

 Toda pesquisa acadêmica tem um alicerce de fundamentos teóricos no intento de 

possuir um conjunto de conceitos, de princípios e técnicas que lhe dêem um norteamento. A 

priori, todo o tipo de pesquisa deve possuir um método que, não necessariamente, deva ser 

seguido à risca, considerando que o processo poderá exigir modificações. Demo (1992) e 

Minayo (1997) concordam que o método inclui, também, a criatividade do pesquisador.  

  Para Demo (1992, p.11), metodologia "significa, na origem do termo, estudo dos 

caminhos, dos instrumentos usados para se fazer ciência”. Não se reduz apenas aos métodos e 
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técnicas utilizados na pesquisa, uma vez que, além da face empírica à qual os mesmos estão 

relacionados, a metodologia abarca também a finalidade da discussão do problema. Por outro 

lado, não se pode subestimar a importância do método para a pesquisa, uma vez que este,  

Embora apenas instrumental, é indispensável sob vários motivos: de um 
lado, para transmitir à atividade marca de racionalidade e ordenação, 
otimizando o esforço; de outro, para garantir espírito crítico contra 
credulidades, generalizações apressadas, exigindo para tudo que se diga os 
respectivos argumentos; ainda para permitir criatividade, ajudando a 
devassar novos horizontes (DEMO, 1992, p. 12). 

 Demo (1992, p.12) ressalta ainda que "a falta de preocupação metodológica leva à 

mediocridade fatal”. Bruyne et al. (1991) avaliam a metodologia como algo muito mais 

abrangente que ajuda a explicar não apenas os frutos da investigação científica, mas 

principalmente o processo em si, uma vez que a definem como a lógica dos procedimentos 

científicos em sua formação, bem como em seu desenvolvimento.  

 Uma perspectiva interpretativa e abordagem qualitativa desempenham, segundo 

Minayo (1997), uma aproximação fundamental entre sujeito e objeto, uma vez que ambos são 

de mesma natureza, fundamentando-se os motivos, as finalidades, os projetos dos atores, a 

partir dos quais as ações, as estruturas e as afinidades tornam-se expressivas. 

 A escolha pelo estudo de caso na C.Vale - Cooperativa Agroindustrial deu-se em 

virtude de esta ter recebido, no ano de 2006, o Prêmio “Cooperativa Destaque” na categoria 

Educação Cooperativista, promovido pela OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), 

Premiação essa que foi divulgada no estado do Paraná através da Revista Paraná 

Cooperativo2. 

 A cooperativa estudada localiza-se na cidade de Palotina, no estado do Paraná. Os 

dados referentes ao histórico, bem como os dados relacionados à cooperativa foram obtidos 

em visita feita à unidade central da cooperativa, após a confirmação e autorização para 

realização do estudo. 

Para identificar se, de fato, tais medidas educativas cumprem o objetivo proposto e 

atendem aos interesses dos cooperados, realizaram-se entrevistas semi-estruturadas com um 

roteiro previamente estabelecido. A amostra foi selecionada a partir de contato já estabelecido 

anteriormente, por ocasião de uma visita para fins de observação de campo realizada no dia 

09 de fevereiro de 2007. A população considerada no presente estudo constitui-se dos 

                                                 
2 Revista Paraná Cooperativo, edição n° 22, junho/2006. 
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responsáveis pelos comitês de educação da C.Vale – Cooperativa Agroindustrial e 

cooperados. A coleta de dados deu-se por meio de entrevista e questionário. O objetivo, neste 

caso, não foi o de obter um número de respondentes estatisticamente representativo, mas, 

simplesmente o de obter dados que compensem – do ponto de vista do papel social na 

estrutura da organização – aqueles obtidos junto à diretoria, evitando um viés que 

privilegiasse os postos de comando.  

As entrevistas semi-estruturadas foram gravadas e os dados foram transcritos a fim de 

melhor entender e interpretar as exposições dos entrevistados. De acordo com Sierra (1998), a 

entrevista proporciona um excelente instrumento heurístico para combinar os enfoques 

práticos, analíticos e interpretativos em todo processo de comunicação entre pesquisador e 

pesquisado. Os dados coletados e, posteriormente, os resultados obtidos foram apresentados 

descritiva e interpretativamente.  

 A coleta de dados, portanto, foi realizada a partir de duas fontes distintas: fontes 

primárias e fontes secundárias. No presente estudo, os dados primários são as informações 

que foram obtidas por meio de entrevistas junto aos responsáveis pelos comitês de educação 

da C.Vale – Cooperativa Agroindustrial e por meio de questionários junto aos cooperados. Os 

dados secundários compõem-se de dados disponibilizados nas publicações e nos sites dos 

órgãos representativos de organizações, como a OCB, OCEPAR (Sindicato e Organização das 

Cooperativas do Estado do Paraná), SESCOOP (Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo), dentre outros, bem como o material didático utilizado para treinamentos e 

cursos na cooperativa estudada.   

Richardson (1985) enfatiza que a entrevista é uma das técnicas de pesquisa mais 

flexíveis. Na presente pesquisa, utilizou-se a entrevista semi-estruturada, que, de acordo com 

Triviños (1995), ao mesmo tempo valoriza a presença do pesquisador e oferece todas as 

perspectivas plausíveis para que o entrevistado obtenha a liberdade e a espontaneidade 

necessárias, enriquecendo a investigação. Desta forma, a pretensão foi a de que, além das 

questões previamente apontadas pela pesquisadora, os entrevistados pudessem se sentir 

estimulados a disponibilizar informações que agregassem valor à pesquisa, haja vista a 

entrevista semi-estruturada partir de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses e, assim, oferecer amplo campo de interrogativas que vão surgindo à medida que as 

respostas vão sendo dadas.  
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 A partir da análise documental e dos programas de educação e formação utilizados na 

C.Vale - Cooperativa Agroindustrial realizou-se um levantamento dos conceitos que vêm 

instrumentalizando as ações dos gestores desta cooperativa no sentido de repassar as 

informações baseadas nos princípios do cooperativismo ou de promover a educação 

cooperativista propriamente dita. Desta forma, foi possível explicitar as formas de 

encaminhamento do projeto educativo desenvolvido por esta cooperativa. 

 Buscou-se fazer o levantamento das dificuldades enfrentadas pelos gestores da 

educação no que se refere às necessidades dos cooperados. Nos depoimentos dos gestores dos 

Comitês de Educação, pretendeu-se analisar: a) como estes estruturam e ministram seus 

cursos de formação; b) como estes atendem as expectativas dos cooperados; e c) se a 

educação cooperativista de fato vem sendo implementada. Ao se analisar a proposta educativa 

utilizada, bem como o depoimento dos gestores do Comitê de Educação e dos cooperados, 

buscou-se dimensionar os limites e possibilidades desta proposta e o alcance efetivo de tais 

experiências no processo de transmissão/promoção da educação cooperativista.  

 Buscou-se identificar se este material da cooperativa (utilizado pelos instrutores 

educacionais) orienta-se por uma epistemologia positivista, ou seja, disjuntora-redutora, cuja 

formação é essencialmente técnica, concebida como um treino que visa à aquisição e domínio 

de competências, aptidões e conhecimentos, ou vincula-se a uma orientação humanista que 

enfatiza o desenvolvimento pessoal, organizacional, ético e crítico. 

Este estudo apresenta quatro capítulos, além desta introdução. No primeiro capítulo, 

faz-se uma abordagem acerca da interdependência entre paradigma, teoria e método, 

especialmente na perspectiva adotada por Edgar Morin, cujo objetivo é mostrar que não há 

teoria que não tenha um paradigma como suporte que a fundamente (por meio de 

pressupostos, crenças, além de constrangimentos institucionais) e um método que a conduza. 

Também são apresentados conceitos de Thompson e de Morgan, especialmente no que se 

refere a ideologia e poder nas organizações. No segundo capítulo, faz-se uma revisão teórica 

acerca da complexidade, educação e cooperativismo. Entre os temas abordados destacam-se a 

relação entre o cooperativismo e a economia solidária. No terceiro capítulo faz-se uma 

abordagem, de maneira sucinta, acerca da economia solidária, explicitando alguns conceitos e 

enquadramentos na visão de alguns dos autores que vêm estudando tal tema. A análise dos 

dados é apresentada no quarto capítulo, no qual são abordados os aspectos acerca dos dados 

históricos e das entrevistas com os gestores e cooperados da cooperativa estudada. As 
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conclusões finais sumarizam este estudo, destacando aspectos críticos e também 

reconhecimento as limitações da pesquisa. 
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1 PARADIGMA, TEORIA, MÉTODO, PODER E IDEOLOGIA: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES 

  

Neste capítulo pretende-se fazer uma abordagem da relação entre paradigma e teoria, 

tomando-se como referência a obra do epistemólogo Edgar Morin, embora esta abordagem 

não tenha o propósito de apresentar conceitos visando-se uma utilização ampla dos mesmos 

na análise dos dados coletados na pesquisa. Servirá, contudo, como um posicionamento a 

respeito da uma concepção de ciência que, embora não seja dominante, é emergente e 

relevante como alternativa aos estudos funcionalistas das organizações. Neste capítulo 

também serão abordados conceitos de poder e de ideologia nas organizações, a partir de obras 

de John B. Thompson e Gareth Morgan.  

 O pensamento complexo e o método transdisciplinar vêm sendo apresentados por 

Edgar Morin (1999a; 1999b; 2002a; 2002b; 2003a; 2003b; 2005) como possíveis caminhos na 

busca para o novo tipo de conhecimento que concebe o mundo como um todo integrado. A 

fim de que possam ser abertos novos caminhos para a construção do conhecimento, este autor 

faz uma crítica do paradigma dominante, disjuntor-redutor (positivismo, cartesianismo, etc). 

Desde a década de 1970, Morin tem escrito sobre epistemologia, propondo a associação sem 

fusão e o discernimento sem separação entre as diversas formas de conhecimento, sejam 

científicas ou filosóficas. 

 Da mesma forma, Alberto Guerreiro Ramos3 (1989) propõe que a visão 

unidimensional do modelo atual de sociedade, centrada na lógica do mercado, a qual tem 

dominado as empresas privadas e a administração pública nas últimas décadas, seja 

substituída por uma nova ciência das organizações, denominada por este autor “teoria 

substantiva da vida humana associada”, como um modelo alternativo de pensamento 

sustentado numa abordagem multidimensional das organizações.  

A delimitação do sistema de mercado, tal como é defendido pela nova 
ciência, envolve a formulação e a implementação de novos critérios e 
políticas alocativas, no contexto das nações e entre elas. A novidade desses 
critérios resulta, sobretudo, de sua sensibilidade às nocivas circunstâncias 
externas, ecológicas e psicológicas, produzidas pelas não reguladas 
atividades do sistema de mercado. A administração de freios ao 
funcionamento do sistema visa à preservação, tanto da sanidade ecológica do 

                                                 
3 Alberto Guerreiro Ramos, nascido na Bahia em 1915, faleceu em Los Angeles-Califórnia em 1982. Bacharel 
em Ciências Sociais e Direito, é considerado um autor clássico dos estudos organizacionais no mundo, além de 
um pioneiro da sociologia brasileira.    
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planeta, quanto da saúde psicológica da humanidade (GUERREIRO 
RAMOS, 1989, p.196).  

 Ao contrapor-se à teoria da organização convencional (basicamente dominada pelo 

taylorismo e pela escola de relações humanas), este autor propõe-se a construir uma nova 

ciência da organização. Entre vários conceitos relevantes desta proposta, destaca-se a seguir 

o de perduração: 

A perduração é, ao mesmo tempo, uma categoria de existência física, humana 
e social. Sem a consideração da perduração, não se pode entender o processo 
através do qual as coisas, os seres humanos e as sociedades realizam suas 
individualidades imanentes. Contudo, perduração não envolve manutenção. É 
retenção de caráter, em meio à mudança; é a vitória sobre a fluidez. É uma 
categoria de processo mental que reconhece que todas as coisas são 
interligadas e continuamente se empenham para conseguir um equilíbrio ótimo 
entre conservação e mudança, no processo que leva a uma concretização 
modelar de seus propósitos intrínsecos (GUERREIRO RAMOS, 1989, p. 
199). 

A principal contribuição deste autor está em associar uma análise aprofundada a uma 

proposta de superação da teoria organizacional subordinada aos princípios do mercado, sem 

negar a relevância do mercado como um enclave social. Além disso, tem contribuído para 

reforçar a denúncia do caráter unidimensional do modelo de análise e planejamento de 

sistemas sociais predominantes que, ao refletir o moderno paradigma, concebe o mercado 

como principal categoria para a ordenação dos negócios pessoais e sociais4.  

Da mesma forma, Morin (2003, p. 57) critica o paradigma clássico que dissolvia a 

complexidade aparente dos fenômenos para revelar a simplicidade oculta das leis imutáveis 

da natureza, apontando para “a necessidade epistemológica de um novo paradigma que rompa 

os limites do determinismo e da simplificação e incorpore o acaso, a probabilidade e a 

incerteza como parâmetros necessários à compreensão da realidade”.  

 Sob tal enfoque, vale salientar que o conhecimento deve ser descoberto, buscado, não 

mais de forma isolada, mas em suas complexas relações com as diferentes visões e relações 

de contexto no qual estão inseridas.  

Adquirimos conhecimentos inauditos sobre o mundo físico, biológico, 
psicológico, sociológico. Na ciência há um predomínio cada vez maior dos 
métodos de verificação empírica e lógica. As luzes da Razão parecem fazer 
refluir os mitos e trevas para as profundezas da mente. E, no entanto, por 
todo lado, erro, ignorância e cegueira progridem ao mesmo tempo em que os 
nossos conhecimentos (MORIN, 2005, p.9). 

                                                 
4 No capítulo 3 deste estudo, onde são abordados os aspectos relacionados à Economia Solidária, serão descritos 
os conceitos de economia e isonomia na visão de Guerreiro Ramos. 
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 Ao se fazer uma analogia com o mundo corporativo, pode-se entender a complexidade 

descrita por Morin dentro de um contexto mais amplo baseado no ambiente, nas percepções a 

serem levadas em conta no processo de tomada de decisão.  

 Esclarece Morin que: 

O pensamento complexo não rejeita o pensamento simplificador, mas 
reconfigura suas conseqüências através de uma crítica a uma modalidade de 
pensar que mutila, reduz, unidimensionaliza a realidade. Corrige e ressalta a 
cegueira de um pensamento simplificador que pretende tornar transparente o 
vínculo entre pensamento, linguagem e realidade; que postula a ilusão de 
uma absoluta normalização de uma realidade de infinitas proporções, 
silenciosa e abismante (MORIN, 2003, p.58). 

Considerando que a complexidade coloca o “paradoxo do uno e do múltiplo”, a 

tomada de decisão necessariamente é resultante de um processo que considera as variáveis 

dos diferentes aspectos relacionados à administração e não somente a tentativa de solucionar 

um problema considerando as variáveis diretamente envolvidas no processo. 

  

 

1.1 A Relação entre o Método e a Teoria no Paradigma da Complexidade 

 

Etimologicamente, o método é aquilo que permite chegar ao lugar que se busca: é um 

caminho (odos, “estrada”) que permite atravessar (meta, “através”). Dentro de uma visão 

funcionalista-positivista, de uma racionalidade sistêmica-fechada, percebe-se o método como 

conjunto de medidas eficazes para se obter um resultado, ou seja, os meios através dos quais 

se chega aos objetivos pré-definidos. O método é conduta e encaminhamento. Desta forma 

raciocina-se e se age dentro dos padrões do paradigma5 vigente. Trata-se de um sistema 

regido por regras.  

 Sob tal enfoque, pode-se fazer uma analogia deste pensar voltado para o método. 

Quando visto como um programa em que as metas encontram-se estabelecidas e definidas em 

busca de um objetivo final, há o predomínio da racionalidade instrumental, de efeito 

tecnológico-autoritário, no qual se pressupõe a prescrição do fato administrativo segundo o 

que está explícito. Desta forma, “(...) há que contrapor conhecimentos que subvertam o 
                                                 
5 Destacam-se duas definições de paradigma: paradigma é a constelação de crenças, valores e técnicas 
partilhadas pelos membros de uma comunidade científica (KHUN, 1994, p. 225); para MORIN (2005, p.112), 
um paradigma é um tipo de relação lógica (indução, conjunção, disjunção, exclusão) entre certo número de 
noções ou categorias mestras. Para este autor, um paradigma privilegia certas relações lógicas em detrimento de 
outras e é por isto que um paradigma controla a lógica do discurso. O paradigma é uma maneira de controlar ao 
mesmo tempo o lógico e o semântico. 
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idealismo da razão instrumental nas organizações para que, por meio do processo dialógico, 

se alcance temporariamente a síntese pretendida”, a fim de que possa ser incrementada a visão 

do todo baseada no pensamento amplo, dentro do contexto multifacetado em que está inserida 

a organização (TENÓRIO, 2002, p. 27). 

 Para Morin (1998),   

a palavra método deve ser concebida fielmente em seu sentido original, e 
não em seu sentido derivado, degradado, na ciência clássica; com efeito, na 
perspectiva clássica, o método não é mais que um corpus de receitas, de 
aplicações quase mecânicas, que visa a excluir todo sujeito de seu exercício. 
O método degrada-se em técnica porque a teoria se tornou um programa. 
Pelo contrário, na perspectiva complexa, a teoria é engrama, e o método, 
para ser estabelecido, precisa de estratégia, iniciativa, invenção e arte. O 
método, gerado pela teoria, regenera-a. O método é a práxis fenomenal, 
subjetiva, concreta, que precisa da geratividade paradigmática/teórica, mas 
que, por sua vez, regenera esta geratividade. Assim, a teoria não é o fim do 
conhecimento, mas um meio-fim inscrito em permanente recorrência (p. 
335).  

  Edgar Morin (1998) questiona o conceito de método como um conjunto de normas e 

regras a seguir, um guia, um modo organizado de fazer, assim como o definia a ciência 

clássica. Ao desconstruir a concepção clássica de método, este autor o faz pela negação do 

que ele representa, alertando que a construção de um método da complexidade não pode de 

forma alguma utilizar os mesmos instrumentos e procedimentos utilizados pelo paradigma 

reducionista-simplificador. Superar o modo de pensar do paradigma disjuntor-redutor da 

ciência moderna é, pois, condição necessária para se instaurar um pensar complexo.  

Essa nova racionalidade libera o método de estabelecer um caminho seguro a seguir, 

uma fórmula única de conhecer desligada de qualquer vínculo que impede a aceitação de 

outras lógicas, de outros caminhos possíveis, que sustenta a falsa idéia de que só existe um 

conhecimento válido, que vem servindo para dominar, manipular e controlar a realidade e, por 

conseqüência, impede de compreender o mundo em sua complexidade.  

Ao contrário, o método será definido através de um olhar complexo, transdisciplinar, 

multidimensional e transversal que supere a visão unidimensional e dicotômica centrada na 

separação entre teoria e prática. Entende-se que mais importante do que definir os passos do 

método é saber operar com os princípios organizadores do conhecimento do paradigma da 

complexidade. 
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Considerados dois componentes indispensáveis ao conhecimento complexo, Morin 

(2003) esclarece o lugar ocupado pela teoria e de que forma ela se relaciona com o método: 

Na perspectiva complexa, a teoria, como um engrama, é composta de traços 
permanentes, e o método, para ser posto em funcionamento, precisa de 
estratégia, iniciativa, invenção, arte. Estabelece-se uma relação recursiva 
entre método e teoria. O método, gerado pela teoria, regenera a própria 
teoria (Morin, 2003, p.24). 

 Nessa perspectiva, a teoria não se reduz à simples organização sistemática e 

hierárquica de conhecimentos e idéias. A teoria, portanto, não é o conhecimento, ela permite o 

conhecimento. A teoria se configura como uma possibilidade de uma partida, uma forma de 

tratar um problema que necessita ser revisitada e revigorada no processo de investigação da 

realidade. Assim, “a teoria não é o fim do conhecimento, mas um meio-fim inscrito em 

permanente recorrência” (MORIN, 1999a, p. 336). 

 A teoria necessita de uma recriação intelectual permanente, para não correr o risco de 

degradar-se. Morin (1999a) aponta três formas de degradação simplificadora que podem 

comprometer uma teoria dotada de alguma complexidade: 

• A degradação tecnicista. Conserva-se da teoria aquilo que é 
operacional, manipulador, aquilo que pode ser aplicado; a teoria 
deixa de ser logos e torna-se techné. 

• A degradação doutrinária. A teoria torna-se doutrina, ou seja, torna-
se cada vez menos capaz de abrir-se à contestação da experiência, à 
prova do mundo exterior, e resta-lhe, então, abafar e fazer calar no 
mundo aquilo que a contradiz. 

• A pop-degradação. Eliminam-se as obscuridades, as dificuldades, 
reduz-se a teoria a uma ou duas fórmulas de choque; assim, a teoria 
vulgariza-se e difunde-se, à custa dessa simplificação de consumo 
(MORIN, 1999a, p. 336). 

Diante das constatações, o método é, portanto, a práxis, é aquilo que nos permite 

organizar e conhecer o conhecimento, é o que ensina a aprender. Ao mesmo tempo em que o 

método nos ajuda a conhecer, ele é também conhecimento. Assim, teoria e método são os dois 

componentes indispensáveis do conhecimento complexo. Da mesma forma, é necessário 

considerar que método e paradigma são inseparáveis. Qualquer atividade metódica existe em 

função de um paradigma que dirige uma práxis cognitiva (MORIN, 1999a; 2003).  

O método é a atividade pensante do sujeito e torna-se central e vital:  

• quando há, necessária e ativamente, reconhecimento e presença de um 
sujeito procurante, conhecente, pensante; 
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• quando a experiência não é uma fonte clara, não equívoca do 
conhecimento; 

• quando se sabe que o conhecimento não é a acumulação dos dados ou 
informações, mas sua organização; 

• quando a lógica perde seu valor perfeito e absoluto; 
• quando a sociedade e a cultura permitem duvidar da ciência em vez 

de fundar o tabu da crença; 
• quando se sabe que a teoria necessita da crítica da teoria e a teoria da 

crítica; 
• quando há incerteza e tensão no conhecimento; 
• quando o conhecimento revela e faz renascer ignorâncias e 

interrogações (MORIN, 1999a, p. 337-338).   
 

O paradigma da complexidade, portanto, deve ser entendido como uma nova 

concepção de realidade e como um método de investigação e exposição do real que reconhece 

a incompletude e a incerteza, e aspira ao conhecimento multidimensional. Alguns princípios 

metodológicos foram definidos e se configuram como guia para um pensar complexo, como 

se pode ver a seguir.  

 

 

1.2 O Paradigma Disjuntor-Redutor versus o Paradigma da Complexidade 

 

 Para uma maior compreensão dos pontos relevantes existentes entre o paradigma 

disjuntor-redutor e o paradigma da complexidade, vale destacar alguns princípios elencados 

por Boeira e Vieira (2006), nos quadros 1 e 2, a seguir.  

 

Quadro 1 – Princípios do Paradigma Disjuntor-Redutor da Ciência Moderna 
1 Princípio da universalidade: “só há ciência do geral”. Expulsão do local e do singular como 

contingentes ou residuais. 
 

2 Eliminação da irreversibilidade temporal, e, mais amplamente, de tudo o que é eventual e 
histórico. 
 

3 
 

Princípio que reduz o conhecimento dos conjuntos ou sistemas ao conhecimento das partes 
simples ou unidades elementares que os constituem. 
 

4 
 

Princípio que reduz o conhecimento das organizações aos princípios de ordem (leis, invariâncias, 
constâncias etc.), inerentes a essas organizações. 
 

5 
 

Princípio de causalidade linear, superior e exterior aos objetos. 

6 Soberania explicativa absoluta da ordem, ou seja, determinismo universal e impecável: as 
aleatoriedades são aparências devidas à nossa ignorância. Assim, em função dos princípios 1, 2, 
3, 4 e 5, a inteligibilidade de um fenômeno ou objeto complexo reduz-se ao conhecimento das 
leis gerais e necessárias que governam as unidades elementares de que é constituído. 
 

7 Princípio de isolamento/separação do objeto em relação ao seu ambiente. 
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8 Princípio de separação absoluta entre o objeto e o sujeito que o percebe/concebe. A verificação 
por observadores/experimentadores diversos é suficiente não só para atingir a objetividade, mas 
também para excluir o sujeito cognoscente. 
 

9 Eliminação de toda a problemática do sujeito no conhecimento científico. 
 

10 Eliminação do ser e da existência por meio da quantificação e da formalização. 
 

11 A autonomia não é concebível. 
 

12 Princípio da confiabilidade absoluta da lógica para estabelecer a verdade intrínseca das teorias. 
Toda a contradição aparece necessariamente como erro. 
 

13 Pensa-se inscrevendo idéias claras e distintas num discurso monológico. 
 

Fonte: BOEIRA e VIEIRA (2006, p. 39) adaptado a partir de MORIN (1998, p.330-331). 

  

 Observou-se, portanto, que o paradigma disjuntor-redutor da ciência moderna 

(clássica), também chamado de paradigma da simplificação6, defende a universalidade, ou 

seja, que é possível, a partir do momento que o pesquisador domina o método, conhecer as 

leis gerais do desenvolvimento do real; defende também a previsibilidade e o controle, 

pressupondo que existe uma realidade estática a qual se pode conhecer através da utilização 

de um conjunto de regras; defende que há uma unidade da ciência7, ou seja, as ciências 

naturais e as ciências sociais partilham da mesma lógica e são regidas por leis do mesmo tipo.  

 Tal paradigma defende a causalidade, explicando a realidade através de causa e efeito, 

ou seja, por trás de cada fenômeno existe uma causa e esta causa revela ao pesquisador as leis 

gerais do desenvolvimento do real; defende a objetividade e a impessoalidade, pelo fato de 

haver uma exterioridade do objeto em relação ao sujeito, ou seja, o objeto independe da ação 

e existe independentemente do sujeito, pressupondo uma relação de neutralidade entre sujeito 

e objeto. Este paradigma defende ainda que é possível isolar um objeto de estudo do seu 

contexto. 

Para Morin,  

(...) o paradigma simplicador é um paradigma que supõe ordem no universo, 
expulsa dele a desordem. A ordem se reduz a uma lei, a um princípio. A 
simplicidade vê o uno, ou o múltiplo, mas não consegue ver que o uno pode 

                                                 
6 Morin (1999a, p. 330) denomina “Paradigma da Simplificação” ao conjunto dos princípios de inteligibilidade 
próprios da cientificidade clássica, que, ligados uns aos outros, produzem uma concepção simplificadora do 
universo (físico, biológico, antropossocial). 
7 Morin (2005, p.50) diz categoricamente: “tal unidade é impossível e incompreensível no quadro atual onde 
miríades de dados se acumulam nos alvéolos disciplinares cada vez mais estreitos e fechados. Ela é impossível 
no quadro onde grandes disciplinas parecem corresponder a essências e matérias heterogêneas: o físico, o 
biológico, o antropológico”.   
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ser ao mesmo tempo múltiplo. Ou o principio da simplicidade separa o que 
está ligado (disjunção), ou unifica o que é diverso (redução) (2005, p. 59). 
 

Essa perspectiva estabelece representações sobre a realidade e orienta os métodos de 

investigação de forma linear e a-histórica necessárias para garantir objetividade e 

cientificidade ao fenômeno a ser pesquisado. Este modelo teórico de construção do 

conhecimento científico pretende atingir a verdade absoluta. Assim, “o pensamento redutor 

atribui a `verdadeira´ realidade não às totalidades, mas aos elementos; não às qualidades, mas 

às medidas; não aos seres e aos entes, mas aos enunciados formalizáveis e matematizáveis” 

esclarece Morin (1999a, p. 27), o que descaracteriza o caráter histórico do objeto em estudo. 

O paradigma simplificador domina nossa cultura hoje e é visível uma reação contra o 

seu domínio: “para isso é preciso, antes de qualquer coisa, tomar consciência da natureza e 

das conseqüências dos paradigmas que mutilam o conhecimento e desfiguram o real” alerta 

Morin (2005, p. 11). 

 Contrariamente aos princípios que sustentam a ciência clássica (compartimentalização 

do saber, causalidade, linearidade, determinismo, entre outros), os princípios que sustentam o 

paradigma da complexidade questionam a visão hegemônica e pretensões totalizadoras do 

saber do pensamento moderno.  

Morin (2005) propõe:  

 [...] no paradigma de disjunção/redução/unidimensionalização, seria preciso 
substituir um paradigma de distinção/conjunção, que permite distinguir sem 
disjungir, de associar sem identificar ou reduzir. Este paradigma 
comportaria um princípio dialógico e translógico, que integraria a lógica 
clássica sem deixar de levar em conta seus limites de facto (problemas de 
contradição) e de jure (limites do formalismo). Ele traria em si o princípio 
do Unitas multiplex, que escapa à unidade abstrata do alto (holismo) e do 
baixo (reducionismo) (p.14-15, grifos do autor).  

 
Partindo da necessidade de desconstruir a crença como visão determinista e 

mecanicista – segundo a qual este modelo de ciência, perfeito e seguro, é a única explicação 

da realidade –, segue a exposição de um segundo quadro que, em contraposição ao primeiro, 

mostra o caráter multidimensional de toda a realidade e, ainda, que o conhecimento científico 

revela-se por meio de uma grande variedade de princípios, exigindo do investigador postura 

crítica e senso de responsabilidade. A seguir, apresenta-se uma síntese da perspectiva de 

Morin. 
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Quadro 2 – Síntese dos Princípios do Paradigma da Complexidade 

1 Princípio sistêmico ou organizacional: liga o conhecimento das partes ao conhecimento do todo. 
A idéia sistêmica é oposta à reducionista (“o todo é mais do que a soma das partes”). A 
organização do todo (átomo, partícula, órgão) produz qualidades novas em relação às partes 
consideradas isoladamente: as emergências. Mas o todo é também menos do que a soma das 
partes, cujas qualidades são inibidas pela organização do todo. 
 

2 Princípio hologramático: coloca em evidência o aparente paradoxo dos sistemas complexos, nos 
quais não somente a parte está no todo, mas também este se inscreve nas partes. Cada célula é 
parte do corpo e a totalidade do patrimônio genético está em cada célula; a sociedade, como um 
todo, aparece em cada indivíduo, por meio da linguagem, da cultura, das normas. 
 

3 Princípio do anel retroativo: rompe com o princípio de causalidade linear, na medida em que a 
causa “age” sobre o efeito e este sobre a causa, como no sistema de aquecimento no qual o 
termostato regula a situação da caldeira. Inflacionistas ou estabilizadoras, as retroações são 
numerosas nos fenômenos econômicos, sociais, políticos, psicológicos ou ecológicos. 
 

4 Princípio do anel recursivo: supera a noção de regulação com a de autoprodução e auto-
organização. Constitui-se como um anel gerador, no qual os produtores e os efeitos são produtores 
e causadores daquilo que os produz. Os indivíduos humanos produzem a sociedade nas suas 
interações, mas a sociedade, enquanto todo emergente, produz a humanidade desses indivíduos 
fornecendo-lhes a linguagem e a cultura. 
 

5 Princípio de auto-eco-organização (autonomia/dependência): os seres vivos são auto-
organizadores, gastando para isso energia. Como têm necessidade de extrair energia, informação e 
organização do próprio meio ambiente, sua autonomia é inseparável dessa dependência – por isso 
é imperativo concebê-los como auto-eco-organizadores. 
 

6 Princípio dialógico: une dois princípios ou noções que se excluem, embora permaneçam 
indissociáveis numa mesma realidade. Sob formas diversas, a dialógica entre ordem, desordem e 
organização, por meio de inumeráveis inter-retroações, está constantemente em ação nos mundos 
físico, biológico e humano. A dialógica permite assumir racionalmente a associação de noções 
contraditórias para conceber um mesmo fenômeno complexo (a exemplo da necessidade de ver as 
partículas ao mesmo tempo como corpúsculos e como ondas). 
 

7 Princípio da reintrodução daquele que conhece em todo conhecimento: esse princípio opera a 
restauração do sujeito nos processos de construção do conhecimento e ilumina a problemática 
cognitiva central – da percepção à formação de teorias científicas, todo conhecimento é uma 
reconstrução/tradução por um espírito/cérebro numa certa cultura e num determinado horizonte 
temporal. 
 

Fonte: Boeira e Vieira (2006, p. 41 e 42) adaptado a partir de Morin (2000, p. 32-34). 
 

Ao discutir concepções epistemológicas de ciência, o paradigma da complexidade 8 

mostra a possibilidade de uma mudança conceitual que, ao questionar os critérios de verdade 

e de validade dos métodos e teorias científicas e a idéia de determinismo (nexo entre causas e 

efeitos de um fenômeno), faz a crítica à crença da neutralidade da ciência e propõe reconstruir 

a concepção de ciência.  
                                                 
8 Morin (1999a, p. 330) denomina “Paradigma da Complexidade” ao conjunto dos princípios da inteligibilidade 
que, ligados uns aos outros, poderiam determinar as condições de uma visão complexa do universo (físico, 
biológico, antropossocial). 
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De acordo com Morin,  

[...] a ciência é intrínseca, histórica, sociológica e eticamente complexa. [...] 
A ciência tem necessidade não apenas de um pensamento apto a considerar 
a complexidade do real, mas desse mesmo pensamento para considerar sua 
própria complexidade e a complexidade das questões que ela levanta para a 
humanidade (1999a, p. 09).  

 

Sem a pretensão de eliminar o paradigma clássico, os princípios básicos do paradigma 

da complexidade propõem uma revisão do processo de pensar, uma nova forma de interpretar 

e compreender a realidade que reconhece a complexidade.  

Segundo Morin (2005), a realidade é por natureza complexa e feita de laços e 

interações. Contrariamente, nossa educação nos ensinou a classificar, separar e isolar. Dessa 

forma, nosso conhecimento é incapaz de perceber o complexus – o que é tecido que junta o 

que é articulado e contraditório. Nesta perspectiva, se faz necessário ao pesquisador repensar 

os fundamentos do conhecimento ao mesmo tempo em que deve apreender e compreender a 

multidimensionalidade da realidade complexa. 

Segundo Morin (2005, p. 13), à primeira vista, “a complexidade é um tecido de 

constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o paradigma do uno e do 

múltiplo”. Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de 

acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações e acasos, que constituem nosso 

mundo fenomênico.  

De difícil conceitualização, a complexidade compreende incertezas, indeterminações, 

fenômenos aleatórios, “[...] por isso o conhecimento necessita ordenar os fenômenos 

rechaçando a desordem, afastar o incerto, isto é, selecionar os elementos da ordem e da 

certeza, precisar, clarificar, distinguir, hierarquizar [...] (MORIN, 2005, p.13). 

 No entanto, esclarece o autor que, 

[...] a complexidade não se reduz à incerteza, é a incerteza no seio de 
sistemas ricamente organizados. Ela diz respeito a sistemas semi-aleatórios 
cuja ordem é inseparável dos acasos que os concernem. A complexidade 
está, pois, ligada a certa mistura de ordem e de desordem, mistura íntima, ao 
contrário da ordem/desordem estática, onde a ordem (pobre e estática) reina 
no nível das grandes populações e a desordem (pobre, porque pura 
indeterminação) reina no nível das unidades elementares (MORIN, 2005, p. 
35 – grifos do autor). 
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 Para este autor, a complexidade é entendida como uma forma paradoxal de pensar a 

realidade, “o pensamento complexo também é animado por uma tensão permanente entre a 

aspiração a um saber não fragmentado, não compartimentado, não redutor, e o 

reconhecimento do inacabado e da incompletude de qualquer conhecimento” (MORIN, 2005, 

p. 7). No entanto, ele não pretende “retirar do bolso um paradigma complexo”.  

 Descreve ainda o autor que: 

 O paradigma complexo resultará do conjunto de novas concepções, de 
novas visões, de novas descobertas e de novas reflexões que vão se acordar, 
se reunir. Estamos numa batalha incerta e não sabemos ainda quem será o 
vencedor. Mas pode-se dizer, desde já, que se o pensamento simplificador 
se baseia no predomínio de dois tipos de operações lógicas: disjunção e 
redução, que são ambas brutais e mutiladoras, então os princípios do 
pensamento complexo serão necessariamente princípios de disjunção, de 
conjunção e de implicação (MORIN, 2005, p. 77). 

Os princípios básicos que podem ajudar a pensar a complexidade e que dão suporte à 

palavra complexidade foram elencados no quadro acima e serão descritos numa tentativa de 

melhor explicitá-los.  

O princípio sistêmico ou organizacional que permite religar o conhecimento das partes 

com o conhecimento do todo é complementado pelo princípio hologramático que parte do 

pressuposto de que cada parte contém praticamente a totalidade da informação do objeto 

pensado, ou seja, em qualquer organização, pode-se dizer que não só a parte está no todo, mas 

também que o todo está na parte. Este princípio pode ser representado pelo seguinte exemplo: 

cada uma de nossas células contém a informação genética do ser global. 

O princípio da retroatividade permite romper com a causalidade linear, ou seja, não só 

a causa age sobre o efeito, mas o efeito retroage informacionalmente sobre a causa, 

permitindo a autonomia organizacional do sistema. Este princípio foi desenvolvido a partir de 

um importante conceito proveniente da cibernética, o da retroação.  

Já o princípio de recursividade permite ir além da retroatividade. É a idéia de que a 

ciência deve ser considerada um processo recursivo, que é capaz de se auto-ecoproduzir. 

Neste processo recursivo auto-ecoprodutor, os efeitos ou produtos são, simultaneamente, 

causadores e produtores do próprio processo, no qual os estados finais são necessários para a 

geração dos estados iniciais num movimento ininterrupto. O processo de desorganização-

degenerescência participa do processo de reorganização-regeneração. Por exemplo, uma 
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sociedade se reorganiza incessantemente por meio de desordens, antagonismos e conflitos que 

minam sua existência e, ao mesmo tempo, mantêm sua vitalidade (MORIN, 1999a, p. 300). 

O princípio de autonomia/dependência parte do pressuposto de que não se constrói 

autonomia sem múltiplas dependências. Introduz a idéia do processo auto-eco-organizacional. 

Nossa autonomia como indivíduos não só depende da energia que captamos biologicamente 

do ecossistema, mas da informação cultural. Conseqüentemente, “a autonomia se fundamenta 

na dependência do meio ambiente e este conceito passa a ser complementar ao da 

dependência, embora lhe seja também antagônico. [...] È preciso ser dependente para ser 

autônomo” (MORIN, 1999a, p.184). 

O princípio dialógico permite pensar lógicas que se complementam e se excluem, o 

que quer dizer que podemos ter duas lógicas, dois princípios unidos sem que a dualidade se 

perca nessa unidade. Encontrar o caminho até o pensamento dialógico requer entender que os 

antagonismos podem ser estimuladores e reguladores. 

O princípio de reintrodução do sujeito cognoscente em todo conhecimento propõe 

reintroduzir o observador na observação, exige que o observador se inclua em sua observação 

de forma autocrítica e auto-reflexiva em seu conhecimento dos objetos; propõe superar a 

objetividade do sujeito observador, produtor de conhecimento, como pretendia o princípio de 

explicação da ciência clássica. 

 Por ser o paradigma da complexidade ainda marginal, o mesmo suscita alguns mal-

entendidos, tais como conceber a complexidade como receita, como resposta, em vez de 

considerá-la desafio e motivação para pensar; ou corre-se o risco de confundir a complexidade 

com a completude, como alerta Morin (1999a).  

O problema da complexidade não é o da completude, mas o da incompletude do 

conhecimento. Enfim, a complexidade pretende um conhecimento multidimensional, e ao 

aspirar a multidimensionalidade, o pensamento complexo comporta em seu interior um 

princípio de incompletude e de incerteza (MORIN, 1999a).  

Essa nova perspectiva exige, como foi dito, que o sujeito se reintroduza de forma 

autocrítica e auto-reflexiva em seu conhecimento dos objetos, eventos, sistemas. Isto supõe 

uma política de investigação que não sacrifique o todo à parte ou a parte ao todo; que 

desenvolva amplamente o diálogo entre ordem, desordem e organização; que produza um 

conhecimento que possa servir à reflexão, meditação, discussão, incorporação por todos, entre 
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outros. Tal política de investigação deve produzir um pensamento capaz de enfrentar a 

complexidade do real. Para isto, Morin (1999a) apresenta as seguintes orientações 

complementares: 

• que os caracteres institucionais (tecnoburocráticos) da ciência não 
sufoquem, mas estofem 9 os seus caracteres aventurosos;  

• que os cientistas sejam capazes de auto-interrogação, isto é, que a 
ciência seja capaz de auto-análise; 

• que sejam ajudados ou estimulados os processos que permitiriam à 
revolução científica em curso realizar a transformação das estruturas 
de pensamento (MORIN, 1999a, p. 31). 

 

Ao propor tais orientações para proceder à investigação científica, Morin (1999a) parte 

da constatação de que vivemos um processo inter-retroativo, ao mesmo tempo em que as 

técnicas produzidas pelas ciências transformam a sociedade. Esta também transforma a 

própria ciência, especialmente porque a ciência, na atualidade, é controlada pelos poderes 

econômicos e estatais. Dessa forma, a manipulação passou a ser constitutiva desse processo.  

Nesse processo inter-retroativo, é preciso reconhecer que a ciência não é só 

acumulação de verdades verdadeiras, livre de toda a ideologia e, da mesma forma, não se 

pode isolar todo conhecimento científico de suas condições de elaboração e nem mesmo 

reluzi-lo a estas. A ciência comporta ideologia e essa condição, segundo Morin (1999a, p. 25), 

“é condição sine qua non da vitalidade da ciência”. No entanto, é necessário, sim, que toda 

ciência se interrogue sobre suas estruturas ideológicas e seu enraizamento sociocultural. 

 

 

1.2.1 Ideologia, poder e organizações  

 

O termo ideologia é freqüentemente utilizado e assume vários significados e 

definições diferentes. Neste estudo, utiliza-se o termo ideologia fazendo-se referência à 

questão do poder. Parte-se da noção de que ideologia está diretamente relacionada à forma 

utilizada para manter e legitimar o poder. Embora seja utilizada nesse estudo principalmente a 

concepção de ideologia defendida por Thompson (1995) e por Morin (1991), visando 

proporcionar um maior entendimento acerca dos diversos significados do tema, no quadro 3 

são apresentadas algumas idéias de outros autores, além das destes autores, para efeitos de 

                                                 
9 No original, jogo de palavras: étouffer (sufocar); étoffer (estfar). (N.T.) (Nota do autor). 



 

 

35

comparação. O quadro elaborado abaixo tem por objetivo tornar claro o entendimento acerca 

das diversas concepções de ideologia. 

 

Quadro 3 – Concepções e Características da Ideologia. 
Sentido Amplo Conjunto de idéias, concepções ou opiniões sobre algum tema sujeito a debate. Refere-se 

aspectos doutrinários, normativos, políticos e teóricos de um pensador, de uma escola ou 
movimento de interpretação do sentido da ação social, de fatos sociais ou avaliação de um 
sistema socioeconômico. É neste sentido que se fala em ideologia liberal ou ideologia 
marxista.  
 

Sentido restrito Diversos autores contribuíram com concepções específicas de ideologia (Destutt de Tracy, 
Comte, Durkheim, Weber, Manheim, entre outros). Marx concebe a ideologia como um 
instrumento de dominação, que tem influência marcante nos jogos de poder e na manutenção 
dos privilégios que moldam a maneira de pensar e de agir dos indivíduos na sociedade. A 
ideologia, segundo Marx, é uma forma de conhecimento que mascara e encobre os conflitos 
sociais, especialmente os interesses de classe na sociedade capitalista.  
 

Concepção de 
Gramsci 
 

Gramsci (1891-1937) distingue entre ideologias historicamente orgânicas e ideologias 
arbitrárias. As primeiras são historicamente necessárias, como concepções de mundo que se 
manifestam na arte, no direito, na atividade econômica, em todas as manifestações de vida 
individuais e coletivas, tendo por função conservar a unidade da estrutura social. Ideologia 
seria então o cimento da estrutura social. Gramsci considera que os setores dominados 
podem elaborar sua ideologia especialmente com a formação de intelectuais orgânicos, da 
própria classe subalterna, capazes de organizar coerentemente a concepção de mundo desta. 
 

Concepção de 
Chauí 
 

Marilena Chauí afirma que “ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de 
representações (idéias e valores) e de normas ou regras (de conduta) que indicam e 
prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar e como devem pensar, o que 
devem valorizar e como devem valorizar, o que devem fazer e como devem fazer” (...) A 
função da ideologia é a de apagar as diferenças, como as de classes, e de fornecer aos 
membros da sociedade o sentimento da identidade social, encontrando certos referenciais 
identificadores de todos e para todos, como, por exemplo, a Humanidade, a Liberdade, a 
Igualdade, a Nação, ou o Estado”. 
 

Concepção de  
Morin 
 

Para Morin (1991, 126), ideologias são formas de conhecimento mais fechadas que as 
teorias e os paradigmas. Tendem a suprimir os dados que não são convenientes ao seu 
próprio reforço como sistema de idéias. Doutrinas e ideologias são sistemas de idéias auto-
referentes, que recusam qualquer crítica, por isso tendem ao fechamento. Ao contrário das 
ideologias, as teorias são sistemas de idéias auto-exo-referentes, que se expõem aos testes 
empíricos, de acordo com certas regras, pressupostos, paradigmas.  
 

Concepção de 
Thompson 

Para este autor, ideologias são formas simbólicas que legitimam a dominação de uns grupos 
sociais sobre outros. O autor evita reduzir a ideologia ao enfoque classista, contrariando a 
tradição marxista (1995). 
 

Fonte: Boeira (2007), adaptado do capítulo Ideologia de Aranha e Martins (1993, p. 36, 37), de Morin 
(1991, p. 126) e de Thompson (1995). 
 

Ainda sobre o conceito de ideologia desenvolvido por John B. Thompson (1995), para 

o qual é necessário estudar as maneiras como o sentido serve para estabelecer e sustentar 

relações de dominação, ou seja, este autor preocupa-se com os modos ou maneiras como o 

sentido, mobilizado pelas formas simbólicas, serve para manter as relações de dominação. Em 

outras palavras, o sentido pode criar ativamente e instituir relações de dominação e pode 
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servir para manter e reproduzir relações de dominação através de um contínuo processo de 

produção e recepção de formas simbólicas. 

Esta concepção de ideologia busca as maneiras como as formas simbólicas10 se 

entrecruzam com relações de poder. No entanto, “é crucial acentuar que fenômenos 

simbólicos, ou certos fenômenos simbólicos, não são ideológicos como tais, mas são 

ideológicos somente enquanto servem, em circunstâncias particulares, para manter relações de 

dominação” (THOMPSON, 1995, p.76).  

Segundo este autor, é necessário inicialmente situar os fenômenos simbólicos nos 

contextos socio-históricos para examinar a interação de sentido e poder em circunstâncias 

particulares, para assim revelar se este fenômeno está ou não sustentado por relações de 

dominação. Nesta perspectiva, a concepção de ideologia está diretamente relacionada aos 

fenômenos simbólicos, enquanto estes se prestam para manter relações de dominação. 

Esclarece Thompson: 

[...] podemos analisar a ideologia somente quando situamos os fenômenos 
simbólicos nos contextos socio-históricos, dentro dos quais esses fenômenos 
podem, ou não, estabelecer e sustentar relações de dominação. Se fenômenos 
simbólicos servem, ou não, para estabelecer e sustentar relações de 
dominação, é uma questão que pode ser respondida somente quando se 
examina a interação de sentido e poder em circunstâncias particulares – 
somente ao examinar as maneiras como as formas simbólicas são empregadas, 
transmitidas e compreendidas por pessoas situadas em contextos sociais 
estruturados (1995, p. 76). 

 Contrapondo-se a Karl Marx, Thompson (1995) defende que o erro e a ilusão não são 

características necessárias à análise da ideologia, mas possibilidades contingentes. As formas 

simbólicas, segundo ele, “podem operar através do ocultamento e do mascaramento das 

relações sociais, através do obscurecimento ou da falsa interpretação das situações; mas essas 

são possibilidades contingentes, e não características necessárias da ideologia como tal” 

(p.76). Caracterizar fenômenos simbólicos como ideológicos não implica caracterizá-los 

como falsos, ou seja, não é pelo fato de essas formas simbólicas serem errôneas, ilusórias ou 

falsas que elas servem para estabelecer e sustentar relações de dominação. A esse respeito 

Thompson (1995) é enfático: “o que nos interessa aqui não é, principalmente, nem 

inicialmente, a verdade ou a falsidade das formas simbólicas; antes, interessam-nos as 

                                                 
10 Formas Simbólicas: definida pelo autor como um amplo espectro de ações e falas, imagens e textos, que são 
produzidos por sujeitos e reconhecidos por eles e outros como constructos significativos. (THOMPSON, 1995, 
p.79). 
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maneiras como essas formas servem, em circunstâncias particulares, para estabelecer e 

sustentar relações de dominação” (p.77). 

 Sua concepção de ideologia difere da proposta por Marx em outros aspectos. Na obra 

de Marx, há a defesa das relações de classe como critério para sustentar relações de 

dominação; há a suposição de que as relações de classe formam o eixo estrutural das 

sociedades modernas; e há a suposição de que a transformação das relações de classe 

constituem uma chave para um futuro livre de toda dominação. Na formulação proposta por 

Thompson (1995, p.77), “as relações de classe são apenas uma forma de dominação e 

subordinação, constituem apenas um eixo da desigualdade e exploração; as relações de classe 

não são, de modo algum, a única forma de dominação e subordinação”.  

Embora Thompson reconheça que Marx estava correto em enfatizar a importância das 

relações de classe como uma base da desigualdade e exploração, sua análise interessa-se “por 

outros tipos de dominação, tais como as relações sociais estruturadas entre homens e 

mulheres, entre um grupo étnico e outro, ou entre estados-nação hegemônicos e outros 

estados-nação localizados à margem do sistema global” (THOMPSON, 1995, p.78). 

Thompson, além disso, afirma que a teoria de Marx tende a menosprezar o quanto as 

formas simbólicas e o sentido são constitutivos da realidade social e estão ativamente 

envolvidos tanto em criar como em manter as relações entre pessoas e grupos. É importante 

enfatizar que, na concepção de Marx, as classes são determinadas por relações objetivas de 

produção e por circunstâncias que são, primeiramente, de caráter econômico. Thompson 

(1995) salienta ainda que:  

 Formas simbólicas não são meramente representações que servem para 
articular ou obscurecer relações sociais ou interesses que são constituídos 
fundamental e essencialmente em um nível pré-simbólico: ao contrário, as 
formas simbólicas estão, contínua e criativamente, implicadas na 
constituição das relações sociais como tais (p.78). 

Três aspectos destacam-se, portanto, na formulação da concepção de ideologia 

proposta por Thompson (1995): a noção de sentido; o conceito de dominação e as maneiras 

como o sentido pode servir para estabelecer e sustentar relações de dominação. O sentido pelo 

qual este autor se interessa é o sentido das formas simbólicas que estão inseridas nos 

contextos e processos socialmente estruturados. Isto quer dizer que existem diferenciações 

sistemáticas em termos da distribuição ou do acesso a recursos de vários tipos. Diante disso, o 

autor afirma que: 



 

 

38

As pessoas situadas dentro de contextos socialmente estruturados têm, em 
virtude de sua localização, diferentes quantidades e diferentes graus de 
acesso a recursos disponíveis. A localização social das pessoas e as 
qualificações associadas a essas posições, num campo social ou numa 
instituição, fornecem a esses indivíduos diferentes graus de “poder”, 
entendido neste nível como uma capacidade conferida a eles socialmente ou 
institucionalmente, que dá poder a alguns indivíduos para tomar decisões, 
conseguir seus objetivos e realizar seus interesses (THOMPSON, 1995, 
p.79). 

Para exemplificar e esclarecer a relação entre ideologia e poder no contexto das 

organizações, utiliza-se aqui um quadro proposto por Morgan (1996). O autor mostra que as 

relações de poder estabelecidas no interior das organizações apóiam-se numa série de 

estratégias.    

 

Quadro 4 - Fontes de poder nas organizações 

1. Autoridade Formal  

2. Controle sobre Recursos Escassos 

3. Uso da Estrutura Organizacional, Regras e Regulamentos 

4. Controle do Processo de Tomada de Decisão 

5. Controle do Conhecimento e da Informação 

6. Controle dos Limites 

7. Habilidade de Lidar com Incerteza 

8. Controle da Tecnologia 

9. Alianças Interpessoais, Redes de Controle da “Organização Informal” 

10. Controle das Contra-Organizações 

11. Simbolismo da Administração do Significado 

12. Sexo e Administração das Relações entre os Sexos 

13. Fatores Estruturais que definem o Estágio da Ação 

14. O Poder que já se tem 
Fonte: Morgan (1996, p. 164).    

 Para Morgan (1996), essas fontes de poder permitem aos membros da organização 

uma variedade de meios para ampliar os seus interesses, resolvendo ou perpetuando os 

conflitos organizacionais. A autoridade formal é um tipo de poder legitimado, reconhecido 

pelas pessoas e pode se apresentar derivada de três formas definidas classicamente por Max 

Weber: carisma, tradição e lei (MORGAN, 1996). A segunda fonte de poder é derivada da 

habilidade de exercer o controle sobre recursos tais como dinheiro, materiais, tecnologia, 

pessoal, sobre os consumidores, os fornecedores e a comunidade em geral.  
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Morgan (1996) afirma que mudanças na estrutura organizacional são freqüentemente 

utilizadas como instrumento político. Da mesma forma, as regras, regulamentos e outros tipos 

de procedimentos formais que orientam o funcionamento organizacional podem ser utilizados 

tanto de maneira proativa quanto retroativa dentro do quadro das relações de poder.  

A habilidade de usar regras para a vantagem de alguém é assim uma 
importante fonte de poder organizacional e, no caso das estruturas 
organizacionais, define o terreno de disputa que sempre será negociado, 
preservado ou modificado (MORGAN, 1996, p. 171).  

Outra fonte de poder muito reconhecida apresentada no quadro acima é o controle do 

processo decisório. Morgan (1996), ao discutir os tipos de poder utilizados na tomada de 

decisão, o distingue entre controle e três elementos a ele inter-relacionados: as premissas da 

decisão, os processos decisórios e os resultados e objetivos da decisão. A manipulação das 

premissas decisórias diz respeito à possibilidade de influenciar os resultados ao permitir que a 

decisão seja tomada por falta de escolha ou por omissão. Tal fato pode acontecer, por 

exemplo, ao se tentar evitar que o assunto seja amplamente discutido. Já o controle do 

processo de tomada de decisão é mais visível que o controle das premissas de decisão. Trata-

se da manipulação das regras que devem guiar a tomada de decisão. Outra forma de controlar 

a tomada de decisão é influenciar resultados e objetivos e o critério de avaliação a ser 

empregado. Neste caso, o indivíduo que conduz o processo poderá influenciar a decisão se 

estiver bem preparado para conduzi-lo. 

 O controle do conhecimento e a informação constituem-se como um poderoso 

instrumento de poder. Uma pessoa que detém o conhecimento e a posse de informações pode 

exercer o controle das premissas decisórias, influenciar o processo de tomada de decisão e 

criar padrões de dependência. Freqüentemente, esta forma de poder está legitimada na figura 

do especialista. 

 O controle das fronteiras, também conhecido como “administração das fronteiras” – ao 

monitorar mudanças que ocorrem nos grupos de trabalho, departamentos ou na organização a 

ponto de poder tomar medidas necessárias a tempo – confere à pessoa um poder que 

comumente seu cargo não lhe confere. Esse tipo de administração pode garantir mais poder às 

pessoas em posição de liderança nas organizações. 

 A habilidade em lidar com incertezas é uma fonte de poder que está implícita nas 

anteriores. Situações imprevistas sempre acontecem por mais controle que se tenha sobre os 

processos nas organizações. Morgan (1996) classifica a incerteza em dois tipos: as 
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ambientais, relacionadas ao mercado, fontes de matéria-prima ou financeira e as operacionais, 

como problemas com maquinário. No primeiro caso, enfrentar os problemas relacionados ao 

mercado minimizando seus efeitos na organização pode oferecer grande oportunidade para o 

indivíduo. No segundo caso, ao utilizar conhecimentos e habilidades para restaurar a 

normalidade, pode proporcionar ao indivíduo ou grupo que consegue solucionar o problema, 

poder e status. 

 O controle da tecnologia aparece nas organizações que se utilizam da produção em 

série numa linha de montagem, assim como nas organizações que se utilizam de sistemas 

mais autômatos de produção. De forma diferenciada, ambas permitem que o indivíduo 

influencie a operação pelo controle sobre o processo de trabalho. Paradoxalmente, as 

tecnologias possibilitam aumentar o controle gerencial sobre o processo de trabalho e, ao 

mesmo tempo, produzem um efeito não desejável de aumentar o poder dos trabalhadores. 

 Alianças interpessoais, redes e controle da “organização informal” oferecem fontes de 

poder ao envolvidos. Tais alianças, coalizões e redes podem acontecer com pessoas 

preparadas para transacionar apoio e favores ou podem permanecer informais e até mesmo 

invisíveis. Geralmente são constituídas quando os indivíduos vêem a possibilidade para 

alguma troca de benefício mútuo. 

 Outra forma de poder dentro das organizações se estabelece quando se detém o 

controle sobre as “contra-organizações”, tais como sindicatos, governos ou agências 

reguladoras.  

Simbolismo e administração do significado residem na habilidade que uma pessoa tem 

para persuadir os demais e idealizar realidades que sejam mais interessantes para alguém 

perseguir. Seja de forma mais direta e objetiva utilizada pelo líder autocrático, ou de forma 

sutil e simbólica utilizada pelo líder democrático, o poder exercido influencia a maneira pelas 

quais as pessoas percebem a sua realidade, administram os sentidos ligados à situação e a 

maneira de agir.  

A relação entre sexo e administração das relações entre os sexos no mundo 

organizacional ainda está impregnada de preconceito. Os estereótipos femininos e masculinos 

da sociedade ocidental são reafirmados e servem para discriminar e colocar a mulher em 

condições de subalternidade dentro das organizações. 
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Fatores estruturais que definem o estágio da ação consideram que, por mais poder que 

uma pessoa possa ter, esse poder é atenuado pelo poder dos outros. As relações de força são 

contingenciais e determinadas por estruturas subjacentes ou lógicas de mudança dentro das 

organizações. Por mais poder que um gerente concentre, sua condição para utilizar tais fontes 

de poder está determinada por fatores estruturais como, por exemplo, investimento de capital 

que sustenta a organização. Esta perspectiva permite ver o indivíduo detentor de fontes de 

poder numa estrutura mais ampla e reconhece fatores subjacentes à própria organização tais 

como relações de classe, estrutura da indústria, níveis de emprego, entre outros. 

Morgan (1996) conclui seu elenco de formas de manutenção do poder dentro das 

organizações afirmando que o poder que já se tem é, sem dúvida, condição para adquirir ainda 

mais poder. Segundo ele, o poder tem um aspecto atraente e estimulante, que faz com que as 

pessoas que já o possuem estejam constantemente motivadas para mantê-lo. 

 A formulação de Thompson (1995) sobre a concepção de ideologia e a descrição das 

fontes e usos do poder que interagem na gestão das organizações apresentadas por Morgan 

(2006) fornecem elementos para compreender a dinâmica e as alternativas que uma pessoa ou 

grupo tem para agir na defesa de manutenção de seu statu quo. A aproximação entre esses 

dois autores constitui-se de uma tentativa de buscar elementos para entender de que maneira o 

sentido pode estabelecer e sustentar relações de dominação em condições socio-históricas 

específicas e circunstâncias concretas da vida social e, dessa forma, subsidiar a análise que se 

apresenta nos capítulos posteriores.  

 Este capítulo trouxe para o debate autores que apresentam uma insatisfação com o 

modelo de construção do conhecimento da ciência moderna (clássica) e autores que mostram 

um descontentamento com o modelo de análise das organizações que se fundamentam numa 

noção convencional ou neoclássica de economia. Esses mesmos autores propõem, 

respectivamente, a possibilidade de uma outra forma de se conceber o conhecimento e um 

outro olhar para as práticas organizacionais. Neste sentido buscou-se mostrar o lugar ocupado 

pela teoria e como ela se relaciona com o método, bem como a questão ideológica e as 

relações de poder de forma articulada a fim de estabelecer as conexões necessárias para o 

entendimento da problemática pesquisada. 
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2 EDUCAÇÃO E COOPERATIVISMO: REVISANDO A LITERATURA EM BUSCA 

DE UM REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Nos dias atuais, as organizações enfrentam o desafio de se adaptar a um ambiente em 

que as mudanças acontecem num ritmo acelerado e, portanto, o paradigma disjuntor-redutor, 

que isola as partes do todo e que considera o todo como agregado das diversas partes, não 

consegue explicar os acontecimentos. Agostinho (2003) ressalta a importância de as 

organizações atentarem para o fato de funcionarem como sistemas que se adaptem às 

mudanças, pois, como afirma a autora, o mecanicismo não consegue superar o grau de 

incerteza em que a economia e a sociedade vivem hoje. 

 Dentro do paradigma da complexidade, tal adaptação por parte das organizações 

sugeridas por Agostinho (2003) refere-se aos sistemas complexos adaptativos, capazes de 

aprender a mudar, de se adaptar ao ambiente em que estão inseridos. A autora descreve tal 

abordagem baseada no estímulo dos indivíduos para agirem com autonomia no 

reconhecimento de situações nas quais valha a pena cooperar com os demais e com a 

organização a fim de promover o aprendizado contínuo e a satisfação das partes.  

 Enquanto paradigma se refere a pressupostos, nem sempre racionais, ou seja, a fatores 

inconscientes, como crenças, etc, além de referir-se a aspectos sobreconscientes, como os 

constrangimentos institucionais sobre o trabalho do cientista – a teoria é uma representação 

racional, um sistema de idéias, de conceitos, relativamente aberto a testes empíricos, em face 

de normas acadêmicas, etc.  

 

 

2.1 Educação Cooperativista 

 

 A educação, sob o ponto de vista de Morin (2001), deve contemplar o todo, 

promovendo, desta forma, a inteligência geral para que assim o indivíduo esteja apto a referir-

se ao complexo, ao contexto, de modo multidimensional. Neste sentido, o conhecimento 

referenciado ao contexto e ao complexo deve movimentar os aspectos que o conhecedor sabe 

do mundo. 

 
A educação deve favorecer a aptidão natural da mente em formular e 
resolver problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o uso total da 
inteligência geral. Este uso total pede o livre exercício da curiosidade, a 
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faculdade mais expandida e a mais viva durante a infância e a adolescência, 
que com freqüência a instrução extingue e que, ao contrário, se trata de 
estimular ou, caso esteja adormecida, de despertar (MORIN, 2001, p. 39). 
 

 Desta forma, a educação enfocada sob o aspecto do Paradigma da Complexidade 

contempla o indivíduo como ser que vislumbra a multidimensionalidade dentro da concepção 

global. Trata-se de pensar uma reforma do pensamento que vise ao contexto e ao complexo, 

como bem descrevem Almeida e Carvalho (2005), de forma que o pensamento contextual 

busque sempre a relação entre o fenômeno e o contexto, inclusive planetário. 

 
O complexo requer um pensamento que capte relações, inter-relações, 
implicações mútuas, fenômenos multidimensionais, realidades que são 
simultaneamente solidárias e conflitivas (como a própria democracia que é o 
sistema que se nutre de antagonismos e que, simultaneamente, os regula), 
que respeite a diversidade, ao mesmo tempo em que a unidade, um 
pensamento organizador que conceba a relação recíproca entre todas as 
partes (ALMEIDA; CARVALHO, 2005, p. 21). 
 

 Cabe compreender a educação como instrumento norteador do processo de 

desenvolvimento do cooperativismo por resgatar a história de diferentes movimentos que 

marcaram época. 

 Em se tratando do processo de socialização entre os homens, a educação mostra-se um 

dos mais eficientes instrumentos capazes de possibilitar a comunicação de geração em 

geração, de aspectos culturais, valores e idéias que permearam a história da sociedade no 

decorrer dos tempos. 

 Ao abordar o processo de globalização, cabe enfocar a importância dada aos aspectos 

relacionados à educação. Desta forma, Gadotti (1995, p. 5) destaca que “no final do século 

XX o fenômeno da globalização deu novo impulso à idéia de uma educação igual para todos”. 

Então, pode-se compreender a importância da educação no processo de formação do 

indivíduo, principalmente neste contexto atual em que a competição supera a cooperação. O 

autor comenta acerca da perspectiva da educação para o futuro e esclarece que esta será “uma 

educação muito mais voltada para a transformação social do que para a transmissão cultural 

(GADOTTI, 1995, p.7). 

 A humanidade vive em uma época de grandes e significativas mudanças – um novo 

paradigma do saber está sendo estruturado a partir da necessidade de se formar um cidadão 

capaz de atender às exigências da sociedade – uma sociedade da informação e do 

conhecimento. Quando se trabalha com conhecimento, trabalhar e aprender se tornam 
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indistinguíveis. Na nova economia, o trabalhador pensa, comunica, interage e colabora. Surge 

então a preocupação com a formação desse sujeito – um ser crítico, criativo, reflexivo, 

preocupado com o bem-estar comum, capaz de resolver problemas e de trabalhar em grupo. 

Pensar, então, na formação desse cidadão implica pensar em Educação. 

 Agostinho (2003) refere-se à complexidade como propósito norteador da organização 

cooperativa.  Neste sentido, a autora destaca a autonomia, a cooperação, a agregação e a auto-

organização como princípios fundamentais para a administração complexa, no processo de 

busca pela igualdade e solidariedade. 

Frantz (2001) relaciona educação e cooperação como práticas sociais que se 

processam, uma contemplando a outra, por entender que a educação é processo fundamental 

na vida dos homens e que é na cooperação que se produz educação. Desta forma, 

“entrelaçam-se e potencializam-se a educação e a cooperação como processos sociais” 

(FRANTZ, 2001, p. 243). 

Dada a importância da educação, destaca-se o artigo 28 da Lei 5.764, de 16/12/1971, 

que determina a criação do FATES (Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social), 

“destinado à prestação de assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto nos 

estatutos, aos empregados da cooperativa, constituído de 5% (cinco por cento), pelo menos, 

das sobras líquidas apuradas no exercício”. O artigo 87 da mesma lei ressalta ainda que: 

Os resultados das operações das cooperativas com não associados, 
mencionados nos art. 85 e 86, serão levados à conta do “Fundo de 
Assistência Técnica Educacional e Social” e serão contabilizados em 
separado, de molde a permitir cálculo para incidência de tributos (LEI 
5.764/71). 
 

 Neste sentido, vale ressaltar a preocupação que têm os órgãos competentes com o fator 

educação nas cooperativas quando da elaboração da Lei que regulamenta as cooperativas 

brasileiras. Mesmo existindo tal obrigação, muitas cooperativas desconhecem os verdadeiros 

propósitos da existência do fundo. Limberger (1979) observa que muitas vezes as 

cooperativas deixam de aplicar o fundo convenientemente, destinando por vezes tais recursos 

para outras necessidades, deixando de vislumbrar a educação como prioridade. 

 Argolo (2002) confirma em sua pesquisa, realizada junto a uma cooperativa do estado 

da Bahia, a importância da educação cooperativista para o desempenho das funções 

relacionadas aos níveis de Conselho de Administração e Fiscal, bem como para os seus níveis 
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de direção. Em sua pesquisa, este autor demonstra que os dirigentes que conhecem os 

princípios cooperativistas têm uma melhor atuação profissional que os demais. 

A educação cooperativista deve propor-se a, na sociedade, ser um 
instrumento eficaz na construção de um tipo de convivência social onde a 
tão alardeada, mas pouco realizada, democratização de oportunidades, seja 
acompanhada pela democratização dos resultados atingidos pela sociedade, 
contribuindo para superar as causas estruturais e de outra ordem, que levam 
à formação de classes sociais antagônicas, umas privilegiadas e outras 
marginalizadas em termos de poder, apropriação e usufruto das riquezas, do 
emprego, da tecnologia e da cultura (ARGOLO, 2002, p. 60). 

 A pesquisa de Argolo (2002) concluiu ainda que o nível de educação cooperativista 

dos administradores “é suficiente apenas ao atendimento do funcionamento burocrático da 

empresa cooperativa, não desenvolvendo a perspectiva de uma outra dimensão: da 

cooperativa como organização coletiva de ajuda mútua” (p.108). 

 Em pesquisa realizada por Deeke et al (2007), na qual foram levantados os problemas 

emergentes do cooperativismo, destacam-se preocupações relacionadas ao crescimento das 

cooperativas, relações de conflitos de interesse, eficiência profissional, comportamento dos 

cooperados, enfim, questões pertinentes a empresas mercantis. No estudo elaborado por tais 

autores, após constatação dos problemas emergentes, foram elaboradas questões pertinentes e 

aplicados questionários às organizações filiadas a OCESC (Organização das Cooperativas de 

Santa Catarina), chegando-se à conclusão de que existem “tensões e dilemas vinculados às 

formas de combinação dos princípios cooperativistas com as normas e valores dominantes nas 

sociedades mercadocêntricas” (DEEKE et al., 2007, p. 10). 

 Schneider (1978) ressalta que a educação cooperativista concebe a mudança visando 

substituir a médio e longo prazos a configuração socioeconômica que se baseia na competição 

individualista que promove apenas algumas minorias privilegiadas por uma educação que 

promova o bem-estar de todos. 

 Neste entendimento, salienta-se que a educação cooperativista deixa de ser o prisma 

das cooperativas como precursor de ideais, de valores e princípios, que visa tão somente 

superar necessidades imediatas de administração das cooperativas. Desta forma, o 

conhecimento a respeito do cooperativismo tem sido utilizado como um instrumento de 

apropriação do poder nas organizações.  
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2.2 Educação Cooperativista e a Cooperação na Educação  

 

Num momento de globalização neoliberal e ideologia do pensamento único ou 

excludente, a educação passou a sofrer as conseqüências deste projeto e a escola se impôs a 

lógica da mercantilização, distanciando-se do compromisso com a transformação social e com 

os trabalhadores. Na perspectiva da emancipação e da cidadania, por outro lado, faz-se 

ncessária uma séria reflexão sobre mudanças econômicas, sociais, culturais, científicas e 

políticas recentes, contextualizando-se a dinâmica organizacional das escolas e das 

cooperativas (entre outras).  

A educação constituiu-se como forma moderna de acesso ao conhecimento 

sistematizado. No século XIX e início do XX havia a necessidade de uniformizar crenças e 

conhecimentos, a escola era vista como instrumento de adaptação das novas gerações às 

transformações econômicas, sociais e culturais, ou seja, ao industrialismo. O controle da 

escola fica, então, por conta do Estado, que passa a estabelecer normas, regras e a proceder   

inspeções. A escola assim se consolidou, tradicionalmente fundindo aspectos de controle 

burocrático com formas mais ou menos explícitas de padronização de condutas e normas.  

Na atualidade, não obstante inúmeras ações no âmbito das políticas educacionais 

governamentais estarem voltadas para o atendimento da educação numa perspectiva 

democrática, no plano da ação política e pedagógica não promovem modificações estruturais 

na sociedade brasileira. Numa sociedade marcada pelas desigualdades sociais próprias do 

capitalismo, como a brasileira, a escola que deveria atuar como um instrumento que pudesse 

contribuir para a transformação social produz, contraditoriamente, a exclusão. Ou seja, 

historicamente a escola muito mais fez ao reproduzir relações de dominação quando não 

contribuiu para aprofundá-las. Tal modelo não tem se mostrado suficiente para um projeto de 

educação emancipatória. 

Como compreender este quadro paradoxal? Como analisar possibilidades de 

resistência e transformação? Afinal, reverter isso não é tarefa fácil, sem dúvida; 

evidentemente não pensa, aqui, que a escola, isoladamente, poderia mudaria a sociedade, 

promovendo mudanças estruturais. No entanto, é urgente pensar uma alternativa à 

globalização, por meio de processos educativos efetivamente comprometidos com a libertação 

humana. 
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Parte-se, portanto, da concepção de educação defendida por Paulo Freire, que percebe 

o homem como ser autônomo com potencialidade de transformar dialeticamente a realidade 

interna e externa. A educação problematizadora desmistifica, problematiza e critica a 

realidade por acreditar que conhecer é interferir na realidade como sujeito da história.  

Ao abordar a questão da formação da consciência Freire coloca apresenta educandos 

como sujeitos do ato de conhecer a realidade, de forma crítica, tendo como característica 

central a dialogicidade, mediada pelo conhecimento que ambos possuem e problematizam, 

deixando claro que o processo educativo é muito mais que simples transmissão de conteúdos. 

A ação dialógica é, pois, o princípio da Pedagogia Libertadora porque supera a contradição 

educador-educando, porque problematiza a realidade (FREIRE, 1987). 

Reinventar a educação, essa talvez seja uma das maiores lições deixadas por este 

educador, recusando a submissão e práticas autoritárias e adestramento cultural superando 

uma visão mecanicista e determinista da realidade sobre a qual nada se pode fazer.  

O conhecimento como instrumento para compreensão da realidade através da 

investigação e da problematização implica numa visão de totalidade, para se estabelecer a 

interação parte-todo, universal-local. Esta perspectiva, adotada por Paulo Freire, evidencia 

uma nova concepção educativa vinculada na realidade econômico-social e cultural dos 

educandos. Da mesma forma a educação cooperativista pretende a formação de valores como 

a solidariedade, democracia, respeito e justiça por meio da vivência dos princípios 

cooperativistas. A formação de uma consciência crítica é o fim almejado por ambas as 

perspectivas. 

Aprendizado autônomo e cooperativo, e aprender a ser crítico... é possível? Destaca-

se, portanto, a importância da relação entre educação e cooperação como processos sociais 

que se intercruzam e interrelacionam mutuamente assim afirma Frantz: 

[...] a educação e a cooperação são duas práticas sociais que se processam 
de tal forma que, sob certos aspectos, uma contém a outra. A educação é um 
processo social fundamental na vida dos homens. Na cooperação como 
processo social, produz-se educação, sendo, assim, a organização 
cooperativa, além de seus outros significados, também um lugar social de 
educação. Entrelaçam-se e potencializam-se a educação e a cooperação 
como processos sociais. (2001, p.243). 

Destaca-se desta relação também o caráter educacional das cooperativas ao 

desenvolver adequadamente práticas de autoconsciência, autogestão e autodesenvolvimento 

entre seus associados, diretores e empregados. Considera-se aqui a importância da educação 
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não-formal que é vivenciada fora do âmbito escolar, em trabalhos em grupo, reuniões, cursos 

livres promovidos pela cooperativa e, também, a educação oferecida pelas escolas daquela 

comunidade, no âmbito formal, materializadas por um currículo escolar que inclui nas suas 

discussões a educação cooperativista. Conclui-se que “no processo da educação, podem-se 

identificar práticas cooperativistas e, no processo da cooperação, podem-se identificar práticas 

educativas” (FRANTZ, 2001, p. 243). 

Portanto, na prática cooperativa desenvolvida entre os associados, diretores e 

empregados são utilizados processos educativos informais que produzem conhecimentos e 

aprendizagens que viabilizam a própria manutenção de suas vidas como cooperados. São 

conhecimentos socializados e produzem aprendizagens por meio da cooperação. Já a escola, 

por meio de processos educativos intencionais, pode estimular e desenvolver práticas 

cooperativas. A cooperação pode ser adotada como princípio educativo importante para 

conduzir a proposta educativa de escolas, especialmente quando situadas próximas às 

cooperativas, num primeiro momento. 

  

2.3 Cooperativismo 

 

O cooperativismo (PINHO, 2004; ABRANTES, 2004; BIALOSKORSKI NETO, 

1998; 2000; 2001; 2004; CRÚZIO, 2005, 2006) e a chamada economia solidária (ANDION; 

SERVA, 2006; FRANÇA FILHO; LAVILLE, 2004; SINGER, 1999 e 2001, 2006; 

TEDESCO; CAMPOS, 2001, SOUZA, 2003) são geralmente apontados como referenciais 

teórico-normativos na literatura que trata de organizações cooperativas.  

A propósito das diferenças entre cooperativas e associações, que também podem fazer 

parte da chamada economia solidária, Abrantes (2004) propõe alguns critérios de 

comparação, conforme o quadro 5 a seguir: 

Quadro 5 - Diferenças entre Associação e Cooperativa 
  Associação Cooperativa 

Objetivos Sociais; amplos e menos definidos. 
Promove a melhoria técnica, profissional e 
cultural dos associados. 

Sociais e econômicos. Desenvolve 
atividades produtivas, integrando pessoas 
na busca de uma vida melhor. 

Patrimônio Não possui capital social. O patrimônio é 
integralmente da associação. Quando um 
associado se afasta, não recebe a sua parte. 
Em caso de dissolução, todo o patrimônio 
deve ser destinado à outra associação 
semelhante. 

Possui capital social. Cada associado é 
dono de parte do patrimônio. Quando ele 
se afasta da cooperativa, recebe as suas 
quotas-partes corrigidas. Em caso de 
dissolução da cooperativa, parte do capital 
pode retornar para cada cooperado. 
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Remuneração 
Dos diretores 

Os diretores não podem ser remunerados. 
Na prática, os diretores têm suas despesas, 
decorrentes do cargo, pagas pela 
associação, como despesas gerais desta. 

Os diretores podem ser remunerados, com 
retirada pró-labore, desde que conste no 
estatuto aprovado em assembléia geral. As 
retiradas são controladas pelo conselho 
fiscal da cooperativa. 
 

Destino das 
sobras 

Não podem ser distribuídas aos 
associados. Caso ocorram, têm que ser 
inteiramente aplicadas nos objetivos da 
associação. Em geral, são usadas para 
festas ou compra de algum bem para a 
organização. 

Podem ser distribuídas aos cooperados, na 
proporção das quotas-partes. Isto após o 
desconto de todos os fundos e destinações 
obrigatórias, conforme o estatuto. Em 
geral, as sobras são incorporadas ao 
capital da cooperativa. 
 

Fonte: Adaptado de Abrantes (2004, p. 86).  
 

 

2.3.1 História do Cooperativismo  

 

 A cooperação ou a ação social de ajuda mútua entre os seres humanos é muito antiga. 

“Por motivos de sobrevivência, os seres humanos se agrupam para suprir suas necessidades 

básicas, principalmente de defesa e alimentação, desde a Pré-História” (LOPES, 2001, p. 

113). 

 A globalização da economia coloca em risco as estratégias tradicionais de geração de 

emprego e de distribuição da renda. Desta forma, Tesch (1995) defende a idéia segundo a qual 

o trabalho e o emprego no futuro terão que visar a organização das pessoas e não o capital, a 

fim de gerar uma melhor inserção no mercado de trabalho. 

 Cabe observar as diferenças básicas entre as sociedades cooperativas e as sociedades 

mercantis ou centradas no mercado, conforme quadro 6 a seguir:  

     Quadro 6 - Diferenças entre Sociedade Cooperativa e Sociedade Mercantil  
Sociedade Cooperativa Sociedade Mercantil 

O principal é o homem. O principal é o capital. 
Cada cooperativado conta um voto. Cada ação ou quota conta um voto. 
O controle é democrático. O controle é proporcional ao capital. 
É sociedade de pessoas, que funciona 
democraticamente 

É sociedade de capital, que funciona 
hierarquicamente. 

Os resultados retornam aos sócios 
proporcionalmente às operações. 

Os dividendos retornam aos sócios 
proporcionalmente ao capital investido. 

Valoriza o trabalhador e suas condições de 
vida e de trabalho. 

Controla o trabalhador como empregado 
subordinado. 

     Fonte: Magera (2003, p. 71) 
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 A pessoa e o trabalho são fatores relevantes na cooperativa, ao passo que, na sociedade 

mercantil, o capital é fator predominante. 

Com a dominação da economia mercantil, pensada como a única economia 
portadora do desenvolvimento, a dissociação entre produção e distribuição é 
ratificada: a produção geradora de excedente fica sob o registro da economia 
mercantil e a distribuição torna-se sua dependente (FRANÇA FILHO; 
LAVILLE, 2004, p. 51). 

 Importa salientar que o homo economicus ou o homo laborans tornou-se o modelo 

ideal de ser humano no contexto de economia mercantil. 

 Neste sentido, o sistema cooperativo, em virtude de seus aspectos econômicos e 

jurídicos bastante peculiares, tem causado grande dificuldade aos doutrinadores em definir 

com precisão, ou seja, contextualizar o tipo de sociedade no qual está inserido.  Não se tem 

uma definição única de cooperativa; trata-se de um tipo de organização muito complexa por 

contemplar diversas práticas, em parte indicando a superação das condições externas dos 

sistemas de produção competitivos, em parte tendo que adaptar-se aos mesmos como forma 

de manutenção e sobrevivência.  

 Desta forma, pode-se entender o cooperativismo “não como um conceito estático, mas 

como um processo de evolução de práticas solidárias, representando tais conceitos retratos de 

momentos históricos distintos, o que evidencia sua evolução e adaptação ao longo do tempo” 

(SAPOVICIS; SOUZA, 2004, p. 3). 

 Em se tratando de aspectos relacionados ao cooperativismo e antes de adentrar em seu 

histórico, vale diferenciar os conceitos acerca de associativismo e de cooperativismo. 

Segundo Abrantes (2004), “cooperativismo” significa operar de forma conjugada ou 

acoplada. Deriva da palavra “cooperação”, que também significa ajuda mútua ou mutualismo. 

Já “associativismo” significa agrupar pessoas com interesses comuns.  

 O cooperativismo surgiu como forma de reação de um grupo de trabalhadores às 

condições de exploração observadas no início do século XIX, dado o desenvolvimento do 

capitalismo industrial. Porém, em meados do século XVIII já existiam, conforme descreve 

Abrantes (2004), cooperativas de trabalhadores e sindicatos, os quais exerciam papéis 

semelhantes. Entretanto, foi em meados do século XIX que o cooperativismo tornou-se uma 

referência significativa. 

Reuniram-se 28 pessoas, a maioria tecelões. Conciliaram, analisaram e 
avaliaram as idéias. Respeitaram os costumes e tradições e estabeleceram 
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normas e metas para a organização de uma cooperativa. Após um ano de luta 
acumularam um capital de 28 libras e conseguiram abrir as portas de um 
pequeno armazém cooperativo em Rochdale (Inglaterra), em 24-12-1844, 
com o nome de “Rochdale Society of Equitable Pioneers” (GAWLAK e 
RATZKE, 2001, p. 18). 

 Segundo tais autores, houve, na época, a colaboração de uma única mulher, Ana 

Tweedale, que apoiou o grupo ajudando a conseguir o local onde funcionou a cooperativa. 

O cooperativismo industrial desenvolveu-se primeiramente na França e na 
Inglaterra. Embora sem atingir um consenso, sabe-se que vários autores, 
como Gascón (1983), consideram como a primeira cooperativa operária de 
produção, a Association Chrétienne des Bijoutiers en Doré, fundada em 
Paris por um grupo de joalheiros em 1834, atingindo oito sucursais e 
funcionando até 1863 (SERVA, 1996, p. 165). 

 O contexto histórico da Revolução Industrial fez com que as cidades ficassem cheias: 

o processo migratório dos camponeses em busca de melhores condições de vida ocasionou 

uma concentração demográfica nas cidades, causando desemprego e também insatisfação por 

parte dos trabalhadores em relação às condições de trabalho a que eram expostos. 

 O movimento cooperativista foi uma forma de tentar organizar e amenizar a situação 

criada pela introdução de tecnologia nas fábricas, haja vista tal fato significar a redução dos 

postos de trabalho em nome do aumento da produtividade e do lucro. Desta forma, sob o 

enfoque da baixa qualidade de vida e da insatisfação dos trabalhadores, propiciou-se o cenário 

perfeito para a organização de cooperativas que contou com apoio não somente dos 

trabalhadores, mas também de movimentos sociais anteriores.  

 Nicolazzi Júnior e Saucedo (2001) destacam os dois principais movimentos à época: 

• Cartismo, que surgiu no século XIX, a partir de movimentos de 
trabalhadores e partidos liberais mais democráticos, cujos interesses 
defendidos eram a cidadania plena a todos os homens, sem distinção 
de renda. Defendiam a passagem da sociedade capitalista para a 
sociedade socialista, através de processos políticos legais. 

• Owenismo, que leva o nome de um dos idealizadores do socialismo 
utópico no século XIX, Robert Owen. “O lado mais importante do 
movimento owenista foi destacar e colocar em prática conceitos e 
fundamentos que revolucionaram a maneira de pensar dos 
trabalhadores” (p. 89). 

A formação da Sociedade de Rochdale foi influenciada pelo owenismo devido ao fato 

de alguns pioneiros serem adeptos das idéias do movimento, principalmente da idéia de que o 

trabalho seria a fonte de toda a riqueza, ou seja, os trabalhadores seriam os criadores de toda a 
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riqueza. Para tanto, deveriam viver em comunidades, em igualdade de direito e em forma de 

cooperação mútua. 

 Da união dos ideais cartistas e owenistas e também de algumas organizações que 

surgiram em defesa dos trabalhadores à época é que surgiu a lista dos princípios que 

orientaram a Sociedade dos Pioneiros de Rochdale, os quais permanecem válidos até os dias 

de hoje, tendo sofrido apenas algumas reformulações desde sua elaboração, em 1844. 

 Desta forma, o cooperativismo iniciou-se como uma atividade fundamentada na 

liberdade humana. Sendo uma doutrina cultural que buscava desenvolver a capacidade 

intelectual das pessoas, visava à melhoria em todos os aspectos relacionados aos níveis sociais 

e econômicos. 

 

  

2.3.2 Princípios Básicos do Cooperativismo 

 

Os Princípios do cooperativismo aperfeiçoados pelos “Probos Pioneiros de Rochdale” 

foram aprovados e incorporados ao Estatuto Social da Cooperativa criada no ano de 1844 na 

cidade de Rochdale, Inglaterra, por um grupo de trabalhadores que haviam sido demitidos de 

seus empregos após uma greve fracassada. 

 O órgão de representação mundial do cooperativismo, que é a International 

Cooperative Alliance (ICA), ou Aliança Cooperativa Internacional (ACI) foi criada em 1895, 

tem sede em Genebra, Suíça, e congrega 1 bilhão de associados em todo mundo. Com sua 

importância reconhecida, a instituição possui assento consultivo na ONU (Organização das 

Nações Unidas). Desde 1992, a ACI, que já possuía comitês especializados por ramos, passou 

a contar com quatro escritórios regionais, dividindo competências entre os continentes: ACI 

Europa, ACI Américas, ACI África e ACI Ásia e Pacífico. 

 A ACI redefiniu na reunião de 1995, conforme Crúzio (2005), os sete princípios 

básicos atualmente válidos e que são as linhas orientadoras para as cooperativas levarem os 

seus valores à prática.   

 Os princípios redefinidos a partir de 1995 são: 
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 1 - Adesão voluntária e livre - As cooperativas são organizações voluntárias, abertas a todas 

as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e assumir as responsabilidades como membros, 

sem discriminação social, racial, política e religiosa e de sexo. 

2 - Gestão democrática pelos sócios - As cooperativas são organizações democráticas, 

controladas pelos seus membros, que participam ativamente na formulação de suas políticas e 

na tomada de decisões. Os homens e as mulheres, eleitos como representantes dos demais 

membros, são responsáveis perante estes.   

3 - Participação econômica dos membros - Os sócios contribuem eqüitativamente para o 

capital das suas cooperativas e controlam-no democraticamente. Parte desse capital é, 

normalmente, propriedade comum da cooperativa. Os sócios recebem habitualmente, se 

houver uma remuneração limitada ao capital integralizado, como condição de sua adesão. Os 

sócios destinam os excedentes a um ou mais dos seguintes objetivos: 

a) Desenvolvimento das suas cooperativas, eventualmente através da criação de reservas, 

parte das quais, pelo menos, será indivisível; 

b) Retorno aos sócios na proporção das suas transações com a cooperativa;  

c) Apoio a outras atividades aprovadas pelos membros. 

4 - Autonomia e independência - As cooperativas são organizações autônomas, de ajuda 

mútua, controladas pelos seus membros. Se estas firmarem acordos com outras organizações, 

incluindo instituições públicas, ou recorrerem a capital externo, devem fazê-lo em condições 

que assegurem o controle democrático pelos seus membros e mantenham a autonomia das 

cooperativas. 

5 - Educação, treinamento e informação - As cooperativas promovem a educação e a 

formação de seus membros, dos representantes eleitos e dos trabalhadores de forma que estes 

possam contribuir, eficazmente, para o desenvolvimento das suas cooperativas. Informam o 

público em geral, particularmente os jovens e os líderes de opinião, sobre a natureza e as 

vantagens da cooperação. 

6 – Cooperação entre cooperativas - As cooperativas atendem os seus sócios e dão mais força 

ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto, através das estruturas locais, regionais, 

nacionais e internacionais. 
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7 – Preocupação com a comunidade - As cooperativas trabalham para o desenvolvimento das 

suas comunidades através de políticas aprovadas pelos membros.   

 O pensamento e a prática cooperativista, segundo Souza Santos (2002), são tão antigos 

quanto o capitalismo industrial, de forma que as primeiras cooperativas surgiram em 1826, 

como reação à pauperização dos trabalhadores das fábricas pioneiras do capitalismo 

industrial. 

Assim destaca Klaes (2005):  

Os Princípios Cooperativos são o sangue que dá vida ao Movimento 
Cooperativo. Derivados dos Valores que têm inspirado o Movimento desde o 
seu início, eles moldam as estruturas e determinam as atitudes que fornecem 
as perspectivas distintas do Movimento. São as normas pelas quais 
cooperativas esforçam-se para desenvolver suas organizações cooperativas. 
São princípios inerentes, práticos, modelados tanto por gerações de 
experiência quanto pelo pensamento filosófico. São, conseqüentemente, 
elásticos, aplicáveis com diferentes graus de detalhe a diferentes tipos de 
cooperativas em diferentes situações. Acima de tudo, requerem dos 
cooperativistas decisões. Os Princípios são as qualidades essenciais que 
tornam os cooperativistas eficazes, as cooperativas distintas e o Movimento 
Cooperativo relevante (p. 18). 

Nas cooperativas de primeiro grau, os membros têm igual direito de voto (um 

membro, um voto); e as cooperativas de grau superior são também organizadas de maneira 

democrática.  

As cooperativas legítimas são fiéis aos princípios cooperativistas, 
especialmente à gestão democrática, um dos princípios básicos do 
cooperativismo, que incentiva a participação de todos no estabelecimento de 
suas políticas e tomadas de decisão e, com isso, legitima o movimento 
cooperativista (SAPOVICIS; SOUZA, 2004, p.1). 

Conforme descreve Pinho (1982, p.62), este princípio é também “uma técnica 

praticada por empresas, para diminuir as tensões, melhorar as relações humanas, restituir aos 

trabalhadores a capacidade de auto-iniciativa criadora, reintroduzindo, na empresa, a noção de 

responsabilidade”.  

 Crúzio (2005) relaciona, ainda, os princípios “Um homem um voto” e “Retorno das 

Sobras”, citados na reunião realizada em 1996, como desdobramentos dos princípios de 

“Controle Democrático pelos Sócios” e da “Participação Econômica dos Sócios”.  
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2.3.3 Principais Representantes 

 

 Pinho (1982) destaca como precursores do cooperativismo Robert Owen (1771–1858), 

François M. C. Fourier (1772-1837), Philippe J. B. Buchez (1796-1865) e Louis Blanc (1812-

1882), os quais foram denominados “socialistas utópicos”, já que suas idéias sobre as 

correntes do cooperativismo foram marcantes. 

 Robert Owen nasceu em Gales e trabalhou como diretor em fábricas de fiação na 

Inglaterra. Devido às suas idéias, Owen transformou uma grande fábrica de algodão de New 

Lamarck, na Escócia em colônia modelo contra o alcoolismo e vícios – provocados, segundo 

ele, pela situação de exclusão social decorrentes da industrialização.  

 Owen acreditava que a mão-de-obra poderia ser melhor aproveitada em uma sociedade 

cooperativa. Para tanto, propôs, em 1819, a criação de cooperativas de até mil pessoas nas 

cidades, para ocupar os desempregados. O lado mais impressionante do movimento owenista 

foi o de destacar e colocar em prática conceitos e fundamentos que revolucionaram a maneira 

de pensar e agir dos trabalhadores (NICOLAZZI JÚNIOR; SAUCEDO, 2001, p. 89). 

 Fourier nasceu na França e era admirador de Robert Owen. Mais tarde, no entanto, 

passou a criticá-lo, segundo Pinho (1982), em virtude de achar que ele ridicularizava a idéia 

de associação e, de certa forma, tornava-as suspeita a todos os governos. Fourier foi o criador 

dos Falanstérios – unidades auto-suficientes, mantendo os princípios de propriedade em que, 

independentemente de suas origens sociais, os proprietários poderiam reunir-se em ambiente 

comunitário. 

 Louis Blanc, francês, socialista utópico, participou ativamente da Revolução Francesa 

de 1848 e, em seu projeto de criar oficinas autogestionárias, os trabalhadores seriam co-

proprietários dos instrumentos de produção, porém deveriam receber do Estado um 

empréstimo inicial. 

 Buchez foi o precursor do cooperativismo que ofereceu maior coerência entre a sua 

história de vida e as suas ações. Segundo ele, as reuniões de operários serviriam para colocar 

em comum suas poupanças, produzir em comum, reunir as receitas em um fundo comum a 

fim de serem utilizadas em favor dos associados. Segundo Pinho (1982), a associação teria 

um caráter indissolúvel e, desta forma, o capital social pertenceria às pessoas. 
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2.3.4 Ramos do Cooperativismo 

 

 Conforme Sampaio Silva et al. (2003, p. 96), a divisão por ramo “facilita a 

visualização de peculiaridades referentes a grupos específicos de cooperativas, de modo a 

propiciar um melhor entendimento da formação, estrutura, composição e participação nos 

diversos setores econômicos”.  

 Segundo informações disponibilizadas pela Organização das Cooperativas do Estado 

do Paraná (OCEPAR), as cooperativas brasileiras são classificadas em ramos a fim de agregar 

as especializações por áreas, subdividindo-as em 13 agregações:  

1. Agropecuário – o leque de atividades abrangidas por este ramo é bastante representativo 

por ser um dos ramos que possui maior número de cooperativas e cooperados no Brasil. 

Formado por cooperativas de produtores rurais ou agropastoris e de pesca11. 

2. Consumo – considerado o ramo mais antigo, tanto no Brasil, como no mundo, é composto 

por cooperativas dedicadas à compra de produtos para seus cooperados. 

3. Crédito – as cooperativas destinam-se a promover a poupança e financiar necessidades ou 

empreendimentos dos seus cooperados. 

4. Educacional – tem como objetivo melhorar o ensino, bem como o desenvolvimento 

intelectual dos estudantes através de uma metodologia moderna e de profissionais 

capacitados. 

5. Especial – cooperativas constituídas por pessoas de menor idade ou incapazes ou que 

necessitem ser tuteladas. Ex.: Cooperativa de Portadores de Deficiência. 

6. Habitacional – são as cooperativas constituídas para atender as necessidades de moradia. 

7. Infra-estrutura – o objetivo principal destas cooperativas é o de atender coletivamente o 

quadro social através da prestação de serviços. 

8. Mineral – cooperativas constituídas para viabilizar seus cooperados através da extração de 

produtos minerais, industrialização e comercialização. 
                                                 
11 No Brasil, as cooperativas agrícolas, ao longo da primeira metade do século XX, não apenas se mostraram as 
mais importantes em termos de volume de negócio como também foram as principais responsáveis pela difusão 
do ideário cooperativista no país. A literatura acusa que o referido ideário cooperativista ou conjunto teórico 
doutrinário do movimento foi utilizado como instrumento ideológico do Estado, a serviço de um Estado 
conservador e autoritário (ALBUQUERQUE et al., 2004, p.5). 
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9. Produção – os meios de produção são explorados pelo quadro social, porém pertencem à 

cooperativa, ou seja, são de propriedade coletiva e não individual do cooperado. 

10. Saúde – cooperativas organizadas por profissionais ligados à saúde com o objetivo de 

prestar assistência à saúde física e mental das pessoas, quer seja de forma conveniada ou não, 

quer seja para obtenção de consultas, exames, cirurgias, dentre outros. Podem ser compostas 

de médicos, odontólogos, anestesiologistas, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos etc. 

11. Trabalho – cooperativa organizada por profissionais especializados em mão de obra braçal 

buscando atender demanda de mercado12.  

12. Transporte - constituído por cooperativas que atuam no transporte de cargas e de 

passageiros, cuja denominação poderá ser Cooperativa de Transportes de Passageiros e 

Cargas. 

13. Turismo e Lazer – são cooperativas que desenvolvem atividades voltadas para o turismo e 

lazer.  

 

 

2.3.5 Simbologia 

 

 Antigamente, o pinheiro era tido como um símbolo de imortalidade e fecundidade, 

pela sua sobrevivência em terras menos férteis e pela facilidade na sua multiplicação. Os 

pinheiros unidos são mais resistentes e ressaltam a força e a capacidade de expansão. 

Portanto, foram escolhidos como símbolo do cooperativismo no Brasil, conforme figura 1. 

                                                                

 

 

 

                                                 
12 De acordo com Sapovicis e Souza (2004), as cooperativas de trabalho são as que mais crescem no Brasil, 
incentivadas pelo artigo 442 da CLT (Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, 
correspondente à relação de emprego. Parágrafo único. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade 
cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de 
serviços daquela) que, além de viabilizar a terceirização de serviços, abre espaço para fraudar a lei reduzindo 
encargos trabalhistas. Com tal possibilidade, muitas empresas, visando à redução de custos e os encargos 
trabalhistas, substituem a mão de obra contratada por empresas prestadoras de serviços. Há ainda os casos 
também de empresas que demitem seus funcionários e criam cooperativas somente no papel para burlar a lei e 
fugir dos encargos governamentais. Desta forma, os princípios do cooperativismo são desrespeitados e os 
trabalhadores não têm seus direitos garantidos. As sociedades cooperativas verdadeiras são as que atendem ao 
disposto na Lei 5.764/71, organizadas sob a rigidez dos princípios cooperativistas. 
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                 Figura 1 – Símbolo do cooperativismo no Brasil, segundo a OCB 

 
                                                 Fonte: OCB, 2006.                  
                                                     

Círculo: representa a eternidade, pois não tem horizonte final, nem começo, nem fim. 

Verde: Lembra as árvores - princípio vital da natureza e a necessidade de se manter o 

equilíbrio com o meio ambiente. 

Amarelo: simboliza o sol, fonte permanente de energia e calor. 

 O Dia Internacional do Cooperativismo foi instituído em l923, no Congresso da ACI. 

Portanto, comemora-se no primeiro sábado de julho de cada ano a confraternização de todos 

os povos ligados pelo cooperativismo. 

Assim nasceu o símbolo mundialmente conhecido do cooperativismo: um 
círculo abraçando dois pinheiros para indicar a união do movimento, a 
imortalidade de seus princípios, a fecundidade de seus ideais e a vitalidade 
de seus adeptos. Tudo isso marcado pela trajetória ascendente dos pinheiros 
que se projetam para o alto, procurando subir cada vez mais (FBES 13). 

 

 O cooperativismo possui uma bandeira formada pelas sete cores do arco-íris, aprovada 

pela ACI em 1932, que significa a unidade na variedade e um símbolo de paz e esperança. 

Cada uma das cores tem um significado próprio, conforme se pode observar na figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
13 FBES - Fórum Brasileiro de Economia Solidária. (2007). 
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Figura 2 – Bandeira do Cooperativismo e Significado das Cores  

 

 

• Vermelho = coragem; 

• Laranja = visão de futuro; 

• Amarelo = desafio no lar, família e comunidade; 

• Verde = crescimento como pessoa e cooperado; 

• Azul = horizonte, necessidade de ajudar; 

• Anil = necessidade de ajudar a si próprio; 

• Violeta = beleza, calor humano e coleguismo. 

Fonte: OCB, 2006. 

 

  

2.3.6 O Complexo de Mondragón 

 

 Na história do cooperativismo observam-se casos de sucesso relacionados à forma de 

associação cooperativista como, por exemplo, o complexo cooperativo de Mondragón, na 

Espanha, que, por comemoração do seu meio século de existência, foi selecionado pela ONU 

como um dos cinqüenta melhores projetos sociais do mundo (SOUSA SANTOS, 2002, p. 37). 

 Fatores relacionados às formas de associativismo fazem com que o sucesso deste 

complexo se torne um modelo a ser seguido pelas diferentes formas de cooperativismo que 

vêm surgindo. Sousa Santos (2002) descreve algumas das práticas de destaque do complexo, 

que teve início em 1965 e vem se expandindo. O respeito aos princípios básicos são as razões 

fundamentais, segundo o autor, do êxito das cooperativas do complexo Mondragón. O esforço 

constante para que as cooperativas se tornem competitivas no ambiente global é enfocado 

como base no desempenho das funções dentro das diversas formas de cooperativismo 

desenvolvidas no complexo. 

 
Em outubro de 1943, o padre José Maria Arizmendiarrieta, da paróquia de 
San Juan Bautista de Mondragón, na Espanha, fundou a Escuela de 
Formación Profesional, difundindo ideais cooperativos e sociais. Alguns 
egressos dessa escola, encontrando dificuldades de adaptação a estruturas 
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rígidas de gestão nas empresas da região, decidem, em 1955, fundar a sua 
própria empresa, a metalúrgica ULGOR. O nome da empresa corresponde às 
iniciais dos seus cinco fundadores: Usatorre, Larrañaga, Gorroñogoitia, 
Ormaechea e Urtubay. Em agosto de 1956, transferem a fábrica para 
Mondragón, e este é considerado o marco inicial do complexo cooperativo. 
Vale ressaltar que a transformação da empresa em cooperativa se deu em 
razão de ser essa a única forma legal possível, na Espanha da época, de 
constituir um empreendimento democraticamente administrado, onde o 
capital estivesse submetido ao trabalho. Em 1959, o Ministério do Trabalho 
oficializa a ULGOR como uma cooperativa (SERVA, 1996, p. 166). 

 Ao se observar, no complexo, o crescimento demasiado de uma determinada 

cooperativa, imediatamente parte-se para o processo de criação de uma nova cooperativa, a 

fim de não se perder o real intuito do associativismo.  

 Outra prática dentro do complexo de Mondragón diz respeito à rotatividade dos 

gerentes: quando estes se destacam em determinado ramo e quando alguma cooperativa passa 

por dificuldades, o procedimento praticado é o da circulação de pessoal, ou seja, os gerentes 

que demonstram desempenho superior são deslocados para cooperativas que apresentam 

desempenho inferior, a fim de se sanarem as dificuldades administrativas. 

 

 

2.3.7 Cooperativismo no Brasil 

 

 Conforme dados constantes no site do Serviço Social do Cooperativismo  

(SESCOOP), a fundação das primeiras reduções jesuíticas no Brasil remonta ao ano de 1610, 

com o início da construção de um estado cooperativo em bases integrais. Por mais de 150 

anos, esse modelo deu exemplo de sociedade solidária, fundamentada no trabalho coletivo, 

em que o bem-estar do indivíduo e da família se sobrepunha ao interesse econômico da 

produção. A ação dos padres jesuítas se baseou na persuasão, movida pelo amor cristão e pelo 

princípio do auxílio mútuo (mutirão), prática encontrada entre os indígenas brasileiros e em 

quase todos os povos primitivos, desde os primeiros tempos da humanidade. 

 Segundo Abrantes (2004), é em 1847 que se inicia o movimento cooperativista no 

Brasil. O francês Jean Maurice Faivre, adepto das idéias reformadoras de Charles Fourier, 

fundou, nos sertões do Paraná, a “Colônia Tereza Cristina”, organizada em bases 

cooperativas. Essa organização, apesar de sua breve existência, contribuiu como elemento 

formador do florescente cooperativismo brasileiro na memória coletiva. 
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 Segundo Pinho (2004), o Cooperativismo formal no Brasil inicia-se com a fundação 

da Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto, em 27 de 

outubro de 1889, a qual, segundo a autora, é “a mais antiga cooperativa de que se tem notícia 

no Brasil” (p.13). 

 No que tange à divisão da História do Cooperativismo no Brasil, Pinho (2004) adota o 

critério legal para estabelecer os grandes marcos:  

• 1530-1877 – experiências esparsas e efêmeras de pré-cooperativas; 
• 1878-1931 – primeiras cooperativas de consumo (modelo Rochdale) e de 

crédito (Raiffeisen, Luzzatti, mistas com seção de crédito); 
• 1932-1964 – primeira Lei Cooperativa (Dec. 22.239/32) e Reforma Bancária 

de 1964; 
• 1965-1970 – disputas internas, liquidação quase total das cooperativas de 

crédito e fortalecimento da liderança do cooperativismo agrícola; 
• 1971-1987 – Lei 5674/71: implantação do Sistema OCB, reforma estrutural do 

cooperativismo agrícola; 
• 1988-1995 – proibição constitucional de interferência do Estado em 

associações, autogestão do cooperativismo, intenso crescimento das 
cooperativas de crédito e das cooperativas de trabalho; 

• 1996-2002 – internacionalização do Cooperativismo Brasileiro, fortalecimento 
das Confederações de Crédito, criação do Bansicredi e do Banccob, 
emergência da vertente cooperativista de economia solidária; 

• 2003 em diante – tendo em vista decisão do Conselho Monetário Nacional, o 
Banco Central do Brasil, em julho de 2003, divulgou novas normas de 
constituição das cooperativas de crédito a fim de incluir a população de 
baixa renda, incentivando a expansão do microcrédito cooperativo, a 
pluralidade de representação das cooperativas e a criação da Secretaria 
Nacional de Economia Solidária (MTE) (PINHO, 2004, p. 14). 

 

Andion e Serva (2006), referindo-se à história do cooperativismo no Brasil, dividem a 

trajetória das organizações que formam o campo – o qual denominam Economia Social – em 

quatro fases: a República Velha; a Era Vargas; a Ditadura Militar e o período da 

Redemocratização.  

No primeiro período analisado por estes autores, a República Velha (1889-1930), as 

necessidades sociais estavam atreladas às “idéias de filantropia e caridade” e, desta forma, as 

instituições religiosas “assumiam um papel preponderante no atendimento aos pobres e 

excluídos” (ANDION; SERVA, 2006, p. 2). Neste contexto de florescimento da Economia 

Social, são criadas as primeiras cooperativas no país e, em 1907, é aprovado o Decreto 1.637, 

que é a primeira norma legal para o cooperativismo. 

Na era Vargas (1930 até início de 1950), com o Decreto 22.239 de 1932, “se inaugura 

legalmente no país o cooperativismo baseado nos princípios dos pioneiros de Rochdale”, o 
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que representou um impulso para a expansão do número de cooperativas no país (ANDION; 

SERVA, 2006, p.3).  

No período da Ditadura Militar (1960 até 1985), há um recrudescimento da tutela do 

Estado nas questões civis. Marco importante neste período para a história do cooperativismo 

no Brasil é a aprovação da Lei 5.764/71, vigente até os dias atuais. Com esta Lei houve a 

institucionalização e a modernização das cooperativas. 

No período da redemocratização (a partir de 1985), “desfaz-se a ditadura militar e as 

instituições democráticas voltam a prevalecer” (ANDION; SERVA, 2006, p. 4). A 

Constituição Federal de 1988 proíbe a interferência do Estado nas cooperativas.  

Pinho (1982) chama a atenção para o fato de que, a partir da década de 1970, as 

cooperativas brasileiras enfocam a busca da racionalidade econômica que evidencia a 

priorização do caráter empresarial, demonstrando, assim, preocupação destas em relação ao 

mercado. Neste sentido, a autora afirma o quanto é importante tentar construir um novo 

modelo de cooperativismo, uma espécie de síntese entre o modelo em que as cooperativas 

buscam a competitividade, assemelhando-se às empresas mercantis, preservando, no entanto, 

a gestão democrática. 

Partindo da premissa de que uma nova forma de cooperativismo é possível, vale 

destacar a idéia defendida por Bialoskorski (2003): é necessário que se implante, no Brasil, 

uma nova lei que contemple as possibilidades do econômico e do social: 

[...] uma nova legislação cooperativista, que substitua a antiga Lei 5.764 e 
que possa promover uma forma flexível de organização, capitalização e 
certificação dos empreendimentos cooperativos. A exemplo de outros países, 
o Brasil precisa desenvolver uma política pública consistente de Economia 
Social que promova a organização not-for-profit de objetivo econômico 
(BIALOSKORSKI, 2003, p. 38). 

   Percebe-se que o desenvolvimento histórico do cooperativismo no Brasil depende de 

cada ramo, ou seja, do tipo de cooperativa. Cada um teve a sua própria história, com 

dificuldades e sucessos distintos, os quais dependeram, quase sempre, das facilidades ou dos 

obstáculos oferecidos pelo Governo.  

 Em qualquer setor da economia, o Cooperativismo se faz presente para viabilizar 

soluções a baixo custo (estratégia genérica de baixo custo de Porter), soluções que o homem 

só encontra através da força da união e da cooperação em um movimento comunitário 

(OCEPAR, 2000). 
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 Ao se observar a realidade brasileira no que se refere ao número de cooperativas e de 

associados por ramo, pode-se obter uma visão ampla da representatividade do cooperativismo 

no contexto econômico do país. No que tange à representatividade dos diversos ramos das 

cooperativas brasileiras, nota-se (quadro 7) que o ramo agropecuário é o que gera o maior 

número de empregos, embora ocupe o segundo lugar em número de cooperativas e o terceiro 

em número de associados. 

 

Quadro 7 – Números do Cooperativismo no Brasil por Ramo de Atividade (31/12/2006). 

Ramo de Atividade Cooperativas Associados Empregados 

 
Agropecuário 

 
1.549

 
886.076

 
123.890

 
Consumo 

 
156

 
2.384.926

 
8.359

 
Crédito 

 
1.102

 
2.462.875

 
30.396

 
Educacional 
 

 
327

 
69.786

 
2.808

 
Especial 

 
12

 
972

 
6

 
Habitacional 

 
371

 
83.633

 
1.153 

 
Infra-estrutura 

 
161

 
624.812

 
5.462

 
Mineral 

 
45

 
17.628

 
83

 
Produção 

 
200

 
20.631

 
463

 
Saúde 

 
888

 
349.474

 
34.738

 
Trabalho 

 
1.874

 
413.777

 
5.595

 
Transporte 

 
896

 
74.976

 
5.431

 
Turismo e Lazer 

 
22

 
3.509

 
31

TOTAIS 7.603 7.393.075 218.415
Fonte: OCB, 2006. 
 

 

2.3.8 Cooperativismo no Paraná 

 

 Estruturado sob a doutrina cooperativista internacional, o Cooperativismo Paranaense 

tem suas raízes nos pioneiros esforços cooperativistas das comunidades de imigrantes 

europeus. Estas procuraram organizar suas estruturas de compra e venda em comum, além de 
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suprir suas necessidades de consumo, eletrificação rural e crédito através de sociedades 

cooperativistas. Participando dos diversos ciclos econômicos do estado do Paraná, as 

cooperativas expandiram as fronteiras agrícolas e passaram a desenvolver-se também no meio 

urbano nas áreas da saúde, trabalho, turismo, crédito, consumo, educação e habitação.  

As 228 cooperativas registradas na OCEPAR, envolvendo mais de 2 milhões de paranaenses, 

participam efetivamente, por sua força conjuntural, do desenvolvimento econômico e social 

do Paraná, com o qual estão comprometidas por sua própria filosofia de trabalho.  

 O Sistema OCEPAR, é formado por três sociedades distintas, sem fins lucrativos que, 

em estreita parceria, se dedicam à representação, fomento, desenvolvimento, capacitação e 

promoção social das cooperativas paranaenses: OCEPAR; SESCOOP-PR; e Federação e 

Organização das Cooperativas do Estado do Paraná.(FECOOPAR). 

 Ao observar os valores gerados na economia paranaense, conforme quadro 8, é 

possível compreender a importância das cooperativas para o crescimento econômico do 

estado do Paraná.   

Quadro 8 – Indicadores do Cooperativismo  Paranaense   

INDICADORES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Faturamento (bilhões R$) 6,49 8,02 11,21 15,50 18,00 16,50 

Cooperativas (unidades) 194 193 202 204 210 228 

Cooperados (unidades) 243.224 245.884 266.523 293.579 348.000 403.195 

Colaboradores (unidades) 28.460 30.421 32.693 39.059 45.000 49.000 

Exportações (milhões US$) 355,42 633,82 643,87 800,00 1.000,00 700,00 

Investimentos (milhões R$) - 300 350 450 780 600 

Participação no PIB do 
Paraná 

9,70% 10,50% 13,30% 16,50% 18% 18%

Participação no PIB 
Agropecuário do Paraná 

46% 55% 52% 53% 55% 55%

Fonte: OCEPAR, 2006. 

 

 A OCEPAR foi criada em 1971 e tem como missão representar e defender os 

interesses do sistema cooperativista paranaense perante as autoridades constituídas e a 

sociedade, bem como prestar serviços adequados ao pleno desenvolvimento das cooperativas 

e de seus integrantes. A OCEPAR passou também a exercer funções de sindicato patronal das 
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cooperativas paranaenses desde 1997 e é a unidade da Organização das Cooperativas 

Brasileiras no estado do Paraná.  

 A OCB é o órgão máximo de representação do cooperativismo no país. No Brasil, 

conforme já visto, o Cooperativismo é regulamentado pela Lei 5.764, de 16/12/1971. 

 Entre suas atribuições, a OCB é responsável pela promoção, fomento e defesa do 

sistema cooperativista, em todas as instâncias políticas e institucionais. É de sua 

responsabilidade também a preservação e o aprimoramento desse sistema, o incentivo e a 

orientação às sociedades cooperativas.  

 A OCB foi criada em 1969, durante o IV Congresso Brasileiro de Cooperativismo, 

realizado em Belo Horizonte, substituindo as duas entidades então existentes, a Associação 

Brasileira de Cooperativas (ABCOOP) e a União Nacional de Cooperativas (UNASCO). A 

unificação foi uma decisão das próprias cooperativas, de todos os ramos.  

A OCB foi criada oficialmente em 1969, durante o regime militar – período 
em que as cooperativas estavam fortemente submetidas à regulação do 
estado autoritário. Com a Constituição de 1988 as cooperativas deixaram de 
sofrer a interferência estatal, mas por outro lado eliminou a obrigatoriedade 
de vínculo à OCB que a legislação de 1971 estabelecera (CUNHA, 2002, p. 
69). 

  A Lei 5.764/71 estabeleceu a representação e declarou a OCB órgão técnico-

consultivo do governo, dando-lhe outras incumbências, como a de congregar as organizações 

estaduais de cooperativas, as OCEs. Estas são constituídas das mesmas características da 

entidade nacional.  

O SESCOOP passou a funcionar no Paraná em outubro de 1999. Tem personalidade 

jurídica de direito privado e atua no monitoramento, na formação profissional e promoção 

social no âmbito das cooperativas paranaenses. É um importante instrumento de 

modernização empresarial das sociedades cooperativas, aumentando a agilidade e 

competitividade das cooperativas no mercado, contribuindo para a capacitação e integração 

social dos dirigentes, cooperados, jovens, colaboradores e familiares (OCEPAR. Sindicato e 

Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. Curitiba, Pr, 2007).  

 A FECOOPAR é uma entidade que congrega os sindicatos patronais de cooperativas e 

apóia os sindicatos filiados nas ações de natureza trabalhista, mediante análises de pautas de 

reivindicação, oferecimento de contraproposta, negociação e fechamento de acordos e 

convenções coletivas de trabalho. 
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  Com seu desenvolvimento, as cooperativas passaram a ser importantes instrumentos 

de difusão de tecnologias e implementadoras de políticas desenvolvimentistas, agindo 

também como elo entre o produtor rural e o governo. Isto ocorreu com a difusão do crédito 

rural, armazenagem, manejo e conservação de solos, manejo integrado de pragas, 

assentamento de agricultores, agroindustrialização, entre outros, e levou o Paraná à liderança 

nacional de produção e produtividade agrícola, transformando as cooperativas em agentes de 

desenvolvimento econômico e social.  

 O cooperativismo agropecuário, conforme dados disponibilizados no site da OCEPAR 

participa de forma intensa de todo o processo de produção do estado do Paraná (com um 

faturamento de 16,5 bilhões de reais no ano de 2005, correspondente a cerca de 18% do 

Produto Interno Bruto do Paraná) e também em todo o processo de beneficiamento, 

armazenamento e industrialização do setor agropecuário, fazendo com que o cooperado seja 

um agente ativo no mercado interno e externo, bem como nas ações sociais em sua 

comunidade. 

 As cooperativas agrícolas paranaenses agregam mais de 410 mil cooperados e geram 

aproximadamente 773 mil postos de trabalho14.  

 No estado do Paraná, percebe-se que as cooperativas do ramo agropecuário são as que 

somam o maior número. Em se tratando de número de cooperados, este é superado somente 

pelo ramo de crédito (quadro 9).  

 Desta forma, evidencia-se claramente a representatividade do cooperativismo 

agropecuário no Paraná, tanto sob a forma de número de cooperativas, quanto sob a forma de 

postos de trabalhos gerados, conforme se pode observar no quadro a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
14 João Paulo Koslovski – Presidente do sistema OCEPAR. Revista Paraná Cooperativo. Ano 2. N° 25, out/2006. 
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Quadro 9 - Cooperativas registradas na OCEPAR em 2005. 
 

  
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: OCEPAR  
 
 

 Conforme dados publicados pelo SESCOOP, 53% de toda a produção agrícola do 

Paraná saem das cooperativas, as quais também são responsáveis por 63% do trigo, 63% da 

soja, 43% do milho, 87% do algodão, 23% do café e 100% da cevada produzidos no estado. 

Cerca de 40% dos produtores do estado do Paraná estão associados às cooperativas, dos quais 

70% são pequenos e médios produtores. 

 Neste capítulo procurou-se articular aspectos introdutórios do Paradigma da 

Complexidade com os aspectos educacionais e históricos que situam o cooperativismo, seus 

princípios, seus representantes e ramos do cooperativismo. Além disso, foram apresentados 

dados do cooperativismo no mundo, no Brasil e, finalmente, no Paraná, onde se situa a C.Vale 

- Cooperativa Agroindustrial, objeto deste estudo. O intuito deste capítulo foi o de situar o 

cooperativismo desde o seu surgimento, na visão de autores que abordam o tema, bem como 

demonstrar a representatividade deste na economia paranaense. Nesse amplo processo de 

articulação, não foram destacados aspectos do cooperativismo que o vinculam a uma forma 

alternativa de economia – o que deverá ser feito no capítulo a seguir. 

 

 

Ramo Nº de cooperativas Nº de cooperados 
Agropecuário 74 106.211

Consumo 01 681

Crédito  67 261.671

Educacional 14 2.913

Habitacional 01 52

Infra-estrutura 08 7.865

Saúde 33 10.606

Trabalho 14 11.137

Transporte 14 1.970

Turismo e lazer 02 89

TOTAL 228 403.195
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3 DO COOPERATIVISMO À ECONOMIA SOLIDÁRIA 

  

Muito embora esteja evidente que o capitalismo é o modo de produção dominante nas 

economias contemporâneas, pode-se perceber que surgem novas formas de produção, como a 

economia pública, a produção familiar e a economia doméstica. A economia solidária, que 

tem diferentes concepções, de um modo geral transcende a visão unidimensional do sistema 

capitalista.  

 A crise do desemprego, que é um problema relevante em nível mundial pode ser 

concebida como uma causa relevante do debate sobre economia solidária, ou “de uma outra 

economia que se gesta em diferentes partes do mundo a partir de iniciativas sobretudo de 

natureza cooperativista e associativista, oriundas da sociedade civil e dos meios populares” 

(FRANÇA FILHO; LAVILLE, 2004, p.15). 

As experiências no campo da economia solidária inauguram novas práticas 

organizativas de solidariedade nas atividades econômicas. Esta se iniciou na França, através 

dos trabalhos de Jean-Louis Laville e Bernard Eme, cuja inspiração advém dos trabalhos de 

Karl Polanyi, especialmente da sua obra “A Grande Transformação”, publicada no início da 

década de 1950, segundo França Filho (2003). 

 Como noção ou conceito, o termo economia solidária identifica uma série de 
experiências organizacionais inscritas numa dinâmica atual em torno das 
chamadas novas formas de solidariedade. Essas novas formas de 
solidariedade fazem alusão à iniciativa cidadã, em oposição, simultaneamente, 
às formas abstratas de solidariedade praticadas historicamente pelo Estado, de 
um lado, e às formas tradicionais de solidariedade marcadas pelo caráter 
comunitário, de outro (FRANÇA FILHO, 2003, p.13 – grifos nossos).  

 Para os atores engajados nas associações, segundo França Filho e Laville (2004, p.43), 

“a regulação da economia não podia ser confiada apenas ao mercado, era preciso agir em 

favor de uma economia plural que admitisse outros princípios além do mercado”. Estes 

autores destacam que: 

O enraizamento da economia solidária no vínculo social, dotando as 
atividades empreendidas de um sentido de compartilhamento, pode também 
permitir a abertura progressiva de espaços onde se conjugam formas 
diversificadas de trabalho que levam em consideração a situação social dos 
atores implicados (FRANÇA FILHO; LAVILLE, 2004, p. 91). 
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 Os autores acima citados propõem um olhar plural da dinâmica econômica e rejeitam a 

idéia de economia de mercado como fonte exclusiva de riqueza, criticando a assimilação de 

toda a forma de economia por uma economia parasitária do mercado.  

 No entendimento de Polanyi (2000), o mercado estaria ofertando algumas opções 

pelas quais as organizações, valendo-se de suas necessidades e anseios, podem optar. França 

Filho e Laville (2004) descrevem em sua obra as pesquisas de Polanyi15, o qual distingue 

quatro princípios de comportamento econômico, situando a economia de mercado em um 

contexto histórico mais amplo. Cada um destes princípios está associado a um modelo 

institucional: 

• Princípio da domesticidade que consiste na produção para uso 
próprio, ou seja, produzir para a satisfação dos membros do grupo. 
Desta forma, a administração do modelo é o grupo fechado; 

• Princípio da reciprocidade que corresponde à relação estabelecida 
entre várias pessoas, por meio de uma seqüência duradoura de 
dádivas. A reciprocidade é bastante facilitada pelo modelo 
institucional da simetria, traço freqüente da organização social em 
povos sem escritura; 

• Princípio da redistribuição supõe a centralização numa autoridade 
de parte de toda a produção, a qual tem a responsabilidade pela 
distribuição da mesma. O produto de cada um dos componentes do 
grupo é partilhado com as demais pessoas que com ele convivem; 

• Princípio do mercado que possui a particularidade de funcionar 
segundo um modelo de equilíbrio, que lhe é próprio, ou seja, faz um 
intercâmbio entre a oferta e a demanda (POLANYI, 1983 citado por 
FRANÇA FILHO; LAVILLE, 2004, p. 33).  

 

França Filho (2003) argumenta em favor de uma complementação entre os princípios 

elencados por Polanyi ao esquematizá-los em três formas de economia: uma economia 

mercantil, fundada no mercado auto-regulado; uma economia não-mercantil, fundada na 

redistribuição; e uma economia não-monetária, fundada na reciprocidade, ou seja, um tipo de 

sistema de trocas orientado segundo a lógica da dádiva. 

 Para explicitar os diferentes registros de comportamento econômico que estão em jogo 

dentro da chamada atividade econômica, França Filho (2003) apresenta de forma esquemática 

as três formas de economia: 

• economia mercantil – fundada no princípio do mercado auto-regulado e 
que se refere a um tipo de troca marcado pela impessoalidade e pela 
equivalência monetária, limitando a relação a um registro puramente 
utilitarista. Nesse tipo de troca/relação, o valor do bem (que mede pelo 

                                                 
15 Karl Polanyi é antropólogo e autor de A Grande Transformação, obra em que critica a proposta liberal de uma 
sociedade conduzida pelo mercado auto-regulado. 
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seu preço) funda a lógica do sistema, ao contrário do primado do valor 
do laço, do liame (ou da relação social), que se busca numa lógica 
reciprocitária; 

• economia não-mercantil –  fundada na redistribuição; isto é, marcada 
pela verticalização da relação de troca e pelo seu caráter obrigatório. 
Aparece a figura de uma instância superior (o Estado) a qual se apropria 
dos recursos a fim de distribuí-los; 

• economia não-monetária – fundada na reciprocidade; ou seja, um tipo de 
sistema de relação de trocas orientado segundo a lógica da dádiva, tal 
como formulada/descrita por M. Mauss. A dádiva compreende três 
momentos: aquele do “dar”, do “receber” e do “retribuir”. Nesse tipo de 
sistema, os bens circulam de modo horizontal e o objetivo da circulação 
desses bens é perenizar os laços sociais (ou tecer o liame social). A 
lógica da dádiva obedece a um tipo de determinação social específica. 
Ao mesmo tempo livre e obrigatória, a doação (ou esse registro de 
lógica) é essencialmente paradoxal (FRANÇA FILHO, 2003, p.18-
19). 

 

As três formas de economia descritas registram as diferentes formas de 

comportamento econômico que estão presentes dentro das atividades econômicas e permitem 

ultrapassar a “idéia de economia de mercado como fonte única de riqueza”, mostrando outra 

possibilidade de produção e distribuição da riqueza que não se apresente necessariamente 

contra o mercado, mas uma economia com mercado “sob a condição de que este seja 

submetido a outros princípios, ou melhor, que ele (mercado) esteja encastrado ou enraizado 

(encastré, embedded) em outros registros de práticas” (FRANÇA FILHO, 2003, p. 19).  

França Filho e Laville (2004) entendem, portanto, que a economia solidária constitui 

uma tentativa de articulação inédita entre economia mercantil, não-mercantil e não-monetária, 

em vez de uma nova forma de economia que viria se acrescentar às formas dominantes de 

economia, substituindo-a.  

 Descrevem os autores que:  

Este conceito de economia solidária nos parece, então, como uma projeção 
micro ou mesossocial deste conceito macrossocial de economia plural: ele 
designa efetivamente realidades micro e mesossociais, que constituem 
formas híbridas das economias mercantil, não-mercantil e não-monetária e 
que não se deixam apreender sob a figura única do “puro” mercado, 
conhecido apenas pelos economistas ortodoxos (FRANÇA FILHO E 
LAVILLE , 2004, p.187).  

 Enfim, para os autores acima citados a economia solidária estaria no centro de um 

processo caracterizado pela disputa e tensão entre três economias (mercantil, não-mercantil e 

não-monetária) ou entre duas lógicas (instrumental e solidária ou substantiva) ou, ainda, entre 

diferentes racionalidades da dinâmica organizacional. 
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No que diz respeito à análise empreendida por Arruda (1998), a economia solidária 

pode ser comparada ao setor privado na criação de postos de trabalho e ao Estado, na oferta 

de serviços sociais. Desta forma, a tendência é haver uma não separação entre o social e o 

econômico, mas uma reconciliação entre a eficiência e a cooperação no trabalho e, assim, o 

estabelecimento de uma economia social ou de uma socioeconomia. 

A economia solidária, baseada em diferentes lógicas de interação – no que se vincula à 

diretriz geral do pensamento complexo e pluralista – surge como um conjunto de práticas que 

moldam a dinâmica econômica numa forma mais ampla, a economia plural. 

A Economia Solidária constitui o fundamento de uma globalização 
humanizadora, de um desenvolvimento sustentável, socialmente justo e 
voltado para a satisfação racional das necessidades de cada um e de todos os 
cidadãos da Terra, seguindo um caminho intergeracional de 
desenvolvimento sustentável na qualidade de sua vida (CARTA DE 
PRINCÍPIOS, FBES, JUNHO, 200316). 

No sentido mais amplo, o Estado-Providência que, a partir da década de 1980, deixou 

clara sua incapacidade de atuação exclusiva no comando da sociedade, poderia compartilhar 

suas responsabilidades com as demais forças sociais. Há uma intensa controvérsia sobre os 

limites e riscos deste processo derivado da crise do modelo de Estado-Providência (DUPAS, 

2005).  

 As atitudes provenientes das ações das cooperativas no sentido de promover a inclusão 

dos indivíduos no mercado despertam naqueles que se vêem sem expectativas um sentimento 

de esperança e, assim, renasce o estímulo em busca da necessidade de aprender e de fazer 

parte deste grupo. 

Construir uma economia solidária depende da disposição de aprender e 
experimentar a adesão aos princípios da solidariedade, igualdade e 
democracia, e a determinação de segui-los na vida cotidiana. O movimento 
cooperativista tenderá a crescer na forma idealizada por seus fundadores 
quando os indivíduos acreditarem que, por meio do trabalho coletivo e 
solidário, terão mais chances de superar a questão do desemprego 
(SAPOVICIS; SOUZA, 2004, p. 15). 

 O cooperativismo é a forma principal de economia solidária (Singer, 2001; Souza, 

2003) por apresentar tradição histórica, bem como fundamentos éticos de organização. Vale 

                                                 
16 Em junho de 2003, a III Plenária Nacional da Economia Solidária, após debates em 18 estados brasileiros, 
aprovou a Carta de Princípios. Essa carta pretende ser a identidade do Fórum Brasileiro da Economia Solidária, 
criado naquela ocasião. Ela tem 3 partes distintas que se complementam: a história e o momento atual; os 
princípios gerais e específicos; o que a economia solidária não é.  



 

 

72

salientar que a economia solidária vai além do cooperativismo, porém sempre visando à 

orientação de igualdade e democracia. 

As iniciativas de economia solidária têm sido interpretadas como expressão 
econômica de processos muito recentes de organização social sob a forma 
associativa, que vêm questionando a capacidade do Estado para remediar os 
efeitos do mercado e propõem o fortalecimento da sociedade organizada 
como forma de promover desenvolvimento e democracia (CUNHA, 2003, p. 
49). 

Neste sentido, tem-se observado que a economia solidária surgiu como forma de 

resistência à exclusão social e ao modelo econômico dominante. Algumas vezes é chamada de 

economia social, principalmente em países com mais tradição cooperativista, como a França, 

Espanha e Itália. Já na América Latina, segundo Cunha (2003), está mais relacionada às 

questões referenciadas ao mundo do trabalho – precarização, marginalidade e desemprego. 

A economia solidária não é uma panacéia. Ela é um projeto de organização 
socioeconômica por princípios opostos ao lado do laissez-faire: em lugar da 
concorrência, a cooperação; em lugar da seleção darwiniana pelos 
mecanismos do mercado, a limitação – mas não a eliminação! – destes 
mecanismos pela estruturação de relações econômicas solidárias entre 
produtores e consumidores. O projeto cooperativo já é antigo, ele foi 
originalmente concebido como alternativa socialista ao capitalismo 
industrial. Foram inúmeras as tentativas de colocá-lo em prática (SINGER, 
1999, p.10). 

Partindo deste entendimento acerca da relação de cooperativismo e economia 

solidária, alguns exemplos podem ser elencados, como o Complexo de Mondragón, na 

Espanha (ORTELLADO, 2003), e os Kibutzim, em Israel (GOMIDE, 2003). 

Tedesco (2001) ressalta a idéia de economia solidária no sentido de cooperação e 

igualdade, visto que “o que perpassa o espírito da organização econômica solidária é que a 

solidariedade deve ser parte integrante do sistema econômico” (p.25). 

Souza (2003) ressalta que, embora o cooperativismo seja a principal forma da 

economia solidária – por seus fundamentos éticos de organização, bem como por sua tradição 

histórica –, não se resume a tal por abranger outras formas de organização econômica, mas 

com as mesmas orientações igualitárias e democráticas seguidas pelo cooperativismo. 

 Destacam-se também as contribuições de Guerreiro Ramos (1989), o qual conceitua o 

modelo cooperativista como uma organização que apresenta racionalidade substantiva, 

podendo ser uma alternativa de trabalho neste mundo em constante transformação. Devido a 

tais características, este autor enquadra o modelo cooperativista no paradigma paraeconômico, 
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em seus aspectos de economia e isonomia. A categoria economia é conceituada como um 

contexto organizacional, com objetivos pré-estabelecidos para a produção de bens e serviços e 

a isonomia, como um contexto em que todos os membros são iguais. 

 O paradigma paraeconômico é um modelo multidimensional de organização social que 

envolve duas implicações básicas:  

 
• Uma visão da sociedade como sendo constituída de uma variedade de 

enclaves (dos quais o mercado é apenas um), onde o homem se empenha 
em tipos nitidamente diferentes, embora integrativos, de atividades 
substantivas; 

• Um sistema de governo social capaz de formular e implementar as 
políticas e decisões distributivas requeridas para a promoção do tipo 
ótimo de transações entre tais enclaves sociais (GUERREIRO RAMOS, 
1989, p.140). 

  Desta forma, para melhor visualização das características relacionadas à economia e à 

isonomia, destaca-se o quadro 10 com o resumo das referências em relação a ambas. 

Quadro 10 – Referência sobre as Características das Categorias Economia e Isonomia 
 ECONOMIA 

 

 

• Definição de objetivos de negócios 

• Atividade no sentido empresarial 

• Eficiência na prestação de serviços 

• Resultados econômicos como condição de sobrevivência 

 

ISONOMIA 

 

 

• Relações interpessoais entre os membros 

• Atribuição de autoridade 

• Dinâmica do processo de tomada de decisão 

• Divisão dos resultados do trabalho 

• Caráter associativo na relação entre o indivíduo e a instituição 

 

Fonte: Dias (2000)  

 

 Na isonomia, segundo Guerreiro Ramos (1989), exercita-se o convívio. É uma 

oportunidade para o exercício mais igualitário de vivência, próprio para a ocupação que pode 

também se orientar para o rendimento econômico, embora este não seja seu fim único. O 

autor a concebe como:  

 

[...] uma verdadeira comunidade, onde a autoridade é atribuída por 
deliberação de todos. A autoridade passa, continuamente, de pessoa para 
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pessoa, de acordo com a natureza dos assuntos, com os problemas em foco e 
com a qualificação dos indivíduos para lidar com eles (GUERREIRO 
RAMOS, 1989, p.151). 

 Desta forma, percebe-se a nítida distinção entre as características de economia e 

isonomia, principalmente no que se refere aos resultados econômicos. Embora na isonomia 

exista a busca por resultados econômicos, estes não se tornam a única finalidade, mas o 

princípio de igualdade que permeia os objetivos que resultam nesta busca. 

  

 

3.1 A Economia Solidária no Brasil 

 

 A empresa cooperativa surge dentro do contexto da Economia Solidária, ou seja, por 

ser um agrupamento de pessoas que exercem uma atividade econômica autogestionária. Desta 

forma, é uma organização com a finalidade de gerar renda, sendo os ganhos repartidos de 

forma igualitária. Por Economia Solidária entende-se o resultado de uma ação de indivíduos 

excluídos do mercado formal de trabalho, os quais, ao se auto-organizarem, constituem 

empreendimentos. Neste sentido, o cooperativismo é uma forma de Economia Solidária. 

De acordo com Lechat (2002), o que hoje é denominado economia solidária ficou por 

décadas imerso, e ainda o é em muitos casos, no que a literatura científica chama de 

autogestão, cooperativismo, economia informal ou economia popular. “Uma prova disto é a 

polêmica, ainda existente, a respeito do atributo popular acrescido à economia solidária ou ao 

cooperativismo, denominados então de economia popular solidária ou cooperativismo 

popular” (LECHAT, 2002, p. 8). 

 Conforme descreve Motta (2004), a teoria da Economia Solidária conjectura um novo 

homem, em que a concentração de interesse também está presente, mas o interesse é geral, e, 

desta forma, a solidariedade é melhor para todos. O ser humano solidário é aquele que abarca 

a lógica de que só se pode ser feliz se o mundo ao seu redor estiver bem e, sob tal enfoque, o 

cooperativismo, na sua acepção principal, ressalta o bem comum dos associados e, numa 

forma mais ampla, da sociedade como um todo. 

 Apesar de serem muito incipientes as pesquisas sobre Economia Solidária no Brasil, 

três obras marcam a produção teórica sobre o tema: 

1) Economia Solidária no Brasil: a autogestão como resposta ao desemprego. Paul Singer e 

André Ricardo Souza, 2000. Neste livro, os autores relatam experiências do Movimento dos 
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Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), da Associação Nacional de Trabalhadores e 

Empresas de Autogestão (ANTEAG), da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e das 

Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCPs). Existe, nesta obra, a 

preocupação em ressaltar quem são os legítimos representantes da Economia Solidária no 

Brasil (entidades, organizações e empreendimentos. 

2) Introdução à Economia Solidária - Paul Singer. O autor esboça a história da Economia 

Solidária e seus fundamentos teóricos, tentando fazer um elo com outras teorias já existentes. 

3) A Outra Economia. Antonio David Cattani. O livro está dividido em partes, sendo que o 

espaço sobre Economia Solidária foi desenvolvido por Paul Singer. Nos demais capítulos do 

livro, há um esforço para apurar conceitos teóricos que estão relacionados à Economia 

Solidária, estabelecendo diálogo com várias teorias e organizando a estrutura teórica.  

Embora tais autores marquem a produção sobre Economia Solidária no Brasil, outras 

concepções vêm sendo estudadas por autores como Andion e Serva (2006), os quais traçam 

alguns marcos socio-históricos do cooperativismo brasileiro, bem como estabelecem novas 

concepções acerca da abordagem referente à Economia Solidária e Economia Social. 

A partir da década de 1980, a Economia Solidária ressurgiu no Brasil, com a reação 

dos movimentos sociais frente à crise de desemprego, intensificada nos anos 1990, com a 

abertura do mercado às importações. Desde a década de 1990, a Economia Solidária é tema de 

debates, pesquisas acadêmicas, políticas públicas e, principalmente, tem sido experimentada 

por um número cada vez maior de trabalhadores, desempregados e populações 

marginalizadas. 

 Conforme demonstrado no Atlas de Economia Solidária no Brasil (2005), algumas 

organizações foram enquadradas como Empreendimento Econômico Solidário por conterem 

as características de cooperação, autogestão, viabilidade econômica e solidariedade, as quais 

estão sempre presentes na Economia Solidária: 

• Organizações coletivas – organizações suprafamiliares, singulares e 
complexas, tais como: associações, cooperativas, empresas 
autogestionárias, grupos de produção, clubes de trocas, redes e centrais etc.; 
• Organizações cujos participantes ou sócios (as) são trabalhadores (as) 
dos meio urbano e rural que exercem coletivamente a gestão das atividades, 
assim como a alocação dos resultados; 
• Organizações permanentes, incluindo os empreendimentos que estão 
em funcionamento e aqueles que estão em processo de implantação, com o 
grupo de participantes constituído e as atividades econômicas definidas; 
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• Organizações com diversos graus de formalização, prevalecendo a 
existência real sobre o registro legal; 
• Organizações que realizam atividades econômicas de produção de 
bens, de prestação de serviços, de fundos de crédito (cooperativas de crédito 
e os fundos rotativos populares), de comercialização (compra, venda e troca 
de insumos, produtos e serviços) e de consumo solidário (ATLAS DE 
ECONOMIA SOLIDÁRIA 2005, p.13). 

 
 
 
   Figura 3 - Abrangência da Economia Solidária no Brasil  

 Fonte: Atlas de Economia Solidária no Brasil 2005. 

 

  

Apesar de ainda não ser visível para a sociedade como um todo, esse movimento, que 

é político, forma um setor da economia articulado pelos princípios que o regem, tanto pelo 

tipo de atividade econômica, que é tão diversa, quanto pelas empresas capitalistas. A intenção 

dos estudiosos da economia solidária é a de que os diversos empreendimentos que dela 

participam se inter-relacionem, criando, assim, um setor econômico que gere renda para cada 

vez mais trabalhadores.  
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3.2 Economia Solidária e Economia Social  

 

 Estudos realizados acerca da economia solidária têm mostrado que as organizações 

enquadradas no âmbito da economia solidária diferenciam-se das demais no sentido de que 

atuam como intermediárias e articuladoras das esferas social, econômica e política. 

 Ao se abordar a economia social, Andion e Serva (2006, p. 01) descrevem a existência 

de disputas simbólicas no sentido das contradições existentes entre os grupos e instituições 

“que buscam preservar o seu lugar e conquistar novas posições, visando uma hegemonia” 

entre o econômico e o social. 

 Para Rodrigues (2006, p. 5), a economia social pode ser definida a partir de uma 

cooperativa, de “um tipo ideal de organização cooperativa”. Para a autora, a economia social 

“é uma linha teórica sobre organizações sem fins lucrativos que propõe novas formas de 

encastrar a esfera da economia e das relações sociais na vida do homem” ( Rodrigues, 2006, 

p.7). 

 O termo economia social, segundo França Filho e Laville (2004) surge primeiramente 

na Europa por intermédio do movimento associativista do século XIX, influenciado pelo ideal 

de ajuda mútua, associativa e de cooperação. Tal movimento cujo ideal era o de 

transformação social e do mundo do trabalho, passou a ser chamado de socialismo utópico 

pelos marxistas. Neste contexto, a economia solidária aparece como um movimento de 

renovação da economia social, por suas atividades econômicas serem de cunho social, 

reconhecendo uma outra possibilidade de sustentação das atividades econômicas não somente 

centradas no mercado e no Estado, mas a partir de uma visão plural da economia, com  

hibridação das economias mercantil, não mercantil e não monetária. 

A economia solidária não constitui, todavia, uma nova forma de economia 
que viria acrescentar-se às formas dominantes de economia, mercantil e não-
mercantil. Pela sua existência, ela constitui muito mais uma tentativa de 
articulação inédita entre economias mercantil, não-mercantil e não-
monetária numa conjuntura que se presta a tal, haja vista o papel conferido 
aos serviços pela terciarização das atividades econômicas. O desafio é de 
acumular as vantagens da economia monetária, fonte de liberdade individual 
pelo mercado e fator de igualdade pela redistribuição, com aquelas da 
economia não-monetária que contextualiza as trocas, retirando-as do 
anonimato (FRANÇA FILHO; LAVILLE, 2004, p. 107). 

 Neste sentido, a economia solidária que emerge em grande parte dos países 

desenvolvidos sob denominações diferenciadas, mostra-se como um sintoma da vontade de se 
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implantar uma economia plural com o mercado e não somente uma economia de mercado, 

onde se possam adotar as três formas de produção dentro de um quadro de uma economia 

renovada. Trata-se, portanto, de uma economia que não se orienta única e exclusivamente 

pela lógica do mercado, mas que visa também à reciprocidade e benefícios compartilhados. 

Neste capítulo, apresentou-se a economia solidária como potencializadora de 

processos que buscam uma sociedade menos desigual, mais justa. Trata-se de um movimento, 

uma forma de resistência à exclusão social e ao modelo econômico dominante. Buscou-se 

mostrar que, por meio de economia solidária, novas formas de produção são possíveis, 

transcendendo-se a visão unidimensional do sistema capitalista. Tais práticas inauguram 

novas modalidades organizativas de solidariedade nas atividades econômicas e apontam o 

cooperativismo como forma principal de economia solidária.  

A intenção desta abordagem no presente capítulo não foi discutir detalhadamente a 

economia solidária, mas simplesmente mencioná-la em virtude de o cooperativismo ser uma 

das formas de economia solidária. Desta forma, de maneira sucinta, foram explicitados alguns 

conceitos e enquadramentos na visão de alguns dos autores que vêm estudando tal tema. 
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4 INTERPRETAÇÃO E QUESTIONAMENTOS: EDUCAÇÃO OU INSTRUÇÃO 

COOPERATIVISTA? 

  

A C.Vale – Cooperativa Agroindustrial é uma cooperativa de produção agropecuária 

que está localizada nos estados do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso 

e parte do Paraguai, sendo seu quadro social formado por 7.699 cooperados, empregando 

4.037 pessoas.  É a segunda maior cooperativa agropecuária brasileira. Entre os principais 

produtos estão: soja, milho, trigo e mandioca. Além de produzir grãos, a cooperativa 

implantou, no ano de 2002, uma indústria para processamento de mandioca, criando uma 

nova oportunidade de diversificação de renda para os cooperados.  

 As atividades da empresa incluem ainda a produção de suínos e leite, que são 

industrializados em unidades da cooperativa central. A avicultura é outro segmento em que a 

C.Vale – Cooperativa Agroindustrial se destaca fortemente no Brasil. A empresa foi a 

pioneira na produção de aves em ambientes climatizados no país.  

 A C.Vale – Cooperativa Agroindustrial foi classificada pela Revista Exame17 como a 

3ª maior cooperativa do Brasil em faturamento: R$ 1,13 bilhão em 2005. Possui um sistema 

de integração avícola completo, envolvendo fábrica de rações, matrizeiro, incubatório, 

aviários de campo e abatedouro. O conceito e a tecnologia adotados pela cooperativa 

introduziram no Brasil a avicultura empresarial, com a utilização de aviários com capacidade 

para até 300 mil aves e controle informatizado do fornecimento de ração, água e manutenção 

da temperatura.  

 O complexo avícola, que marcou o início da fase de industrialização da C.Vale, 

representou o começo de uma nova era na avicultura brasileira, a avicultura empresarial. Este 

projeto deu aos associados a oportunidade de produzir frango em grande escala, com 

tecnologia de ponta, e permitiu que eles passassem a competir em diversos países.  

 

 

4.1 Histórico 

 

 A C.Vale – Cooperativa Agroindustrial nasceu da união de um grupo de agricultores 

com o objetivo de armazenar e comercializar a produção de grãos com agilidade e 

                                                 
17 Revista Exame. Edição julho de 2006.  
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rentabilidade. O auxílio na compra de insumos e na prestação de assistência técnica também 

fazia parte da iniciativa pioneira dos agricultores paranaenses na década de 1960.  

 A falta de locais para armazenar a produção, as dificuldades para o escoamento da 

safra e a ausência de assistência técnica levaram um grupo de 24 agricultores a fundar, em 7 

de novembro de 1963, a Cooperativa Agrícola Mista de Palotina Ltda (Campal). Mas 

obstáculos no acesso ao crédito impediram que a Campal iniciasse sua estruturação. Esta 

situação durou seis anos, até que Amadeo Piovesan assumiu a gerência da Campal, ampliou o 

número de associados e conseguiu recursos para a construção do primeiro armazém, em 1969, 

fato que marcou o início efetivo das atividades da cooperativa.  

 O rápido crescimento da produção levou a Campal a iniciar a fase de estruturação 

física com a construção de unidades para recebimento de cereais no município de Palotina. 

Com a divisão territorial da região Oeste entre as cooperativas, a Campal passou a atuar além 

das fronteiras de Palotina, o que levou os associados a modificar a razão social da empresa, 

em 1974, para Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda, ou Coopervale. Em 1981, a 

Coopervale passou a atuar no Mato Grosso e, em 1984, no estado de Santa Catarina, onde 

produz sementes.  

 Com uma grande produção de trigo, a Coopervale implantou, em conjunto com outras 

cooperativas, o Moinho Cotriguaçu, em 1992. Três anos depois, a Coopervale colocou em 

prática um plano de modernização destinado a tornar a empresa mais competitiva e a iniciar o 

processo de agregação de valores aos produtos primários. A largada desta etapa aconteceu em 

outubro de 1997, quando foi inaugurado o complexo avícola C. Vale, com a mais moderna 

tecnologia do mundo para produção de frangos. A industrialização ampliou-se em 2002 com o 

início das operações de uma amidonaria em Assis Chateaubriand.  

 Com as atividades industriais, a C.Vale alterou, em novembro de 2003, sua razão 

social de Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda (Coopervale) para C.Vale - 

Cooperativa Agroindustrial. 

 A C.Vale é uma cooperativa agroindustrial sediada em Palotina (PR) e com atuação 

em municípios do Paraná (Palotina (2), Maripá (3), Francisco Alves (1), Nova Santa Rosa (1), 

Assis Chateuabriand (5), Terra Roxa (3), Brasilândia (1) e Alto Piquiri (1); Santa Catarina 

(Abelardo Luz (1) e Faxinal dos Guedes (1); Mato Grosso do Sul (Dourados (1), Amambai 

(1), Fátima do Sul (1), Caarapó (1), Itaporã (1), Rio Brilhante (1), Tacuru (1); Mato Grosso 
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(Sorriso (1), Sinop (1), Nova Mutum (1), Novo Horizonte (1), Diamantino (1), Santa Carmem 

(1), Vera (1) e Paraguai (Katuetê (1). 

 Possui 40 unidades de recebimentos de cereais, seis indústrias e seis supermercados. 

Em atividade desde 1969, é formada por 7.699 associados e 4.037 funcionários. A C.Vale 

também produz sementes de soja. A cooperativa financia a produção dos associados através 

de repasses de crédito oficial e presta assistência agronômica e veterinária com uma equipe 

superior a 150 profissionais. Comercializa insumos, peças, implementos e máquinas agrícolas. 

  

 

4.2 Educação na C.Vale – Cooperativa Agroindustrial 

 

 Os Comitês Educativos foram criados na década de 1970, num processo de 

Organização do Quadro Social da C.Vale. A regulamentação da formação dos Comitês 

Educativos consta no Estatuto da Cooperativa e também em regimento próprio. 

 A C.Vale – Cooperativa Agroindustrial conta com 4 Comitês Educativos, dos quais 

participam aproximadamente 150 associados. Paralelamente a isso, mantém trabalhos 

específicos com crianças (cooperjovem nas escolas), jovens e também esposas e filhas de 

associados. 

 Os materiais pedagógicos utilizados são os mais diversos, dependendo do tipo do 

evento (reunião, palestra, curso de capacitação, dia de campo, seminário, viagem técnica etc.): 

utilizam-se apostilas, livros, folders, apresentação em slides ou transparência, apresentação 

em vídeo ou DVD, entre outros. 

 A C.Vale – Cooperativa Agroindustrial realiza cursos em parceria com o SESCOOP 

em diversos projetos de capacitação do quadro social da cooperativa e de seus familiares. 

Além disso, a cooperativa desenvolve outros projetos em parceria com EMATER (Empresa 

de Assistência Técnica e Extensão Rural), EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária), SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), fornecedores 

(principalmente multinacionais do ramo de defensivos), além de cursos próprios da C. Vale. 

 No dia 16 de janeiro de 2007, fez-se uma visita à cooperativa em estudo a fim de 

realizar as entrevistadas, bem como para conhecer a cooperativa em estudo. Na parte da 

manhã, foi entrevistado o gestor responsável pelos comitês educacionais da C.Vale – 
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Cooperativa Agroindustrial. Na parte da tarde, realizou-se a outra entrevista com o gestor 

responsável pelos comitês de jovens e mulheres (entrevistado A)18. A intenção inicial da 

pesquisa era entrevistar um responsável de cada um dos comitês da cooperativa, porém, após 

conversa com o gerente da área de comunicação (entrevistado B), este esclareceu que toda a 

responsabilidade pelos comitês fica a seu cargo, ou seja, qualquer decisão a ser tomada no que 

se refere à realização de cursos e ou treinamentos passa por ele. Por essa razão, optou-se por 

realizar uma entrevista mais detalhada com o entrevistado B a fim de tornar mais claro este 

processo dentro da C.Vale – Cooperativa Agroindustrial.  

 Tive também acesso a alguns documentos (fotos, materiais confeccionados pelo clube 

das mulheres), em virtude da realização na cooperativa, neste dia, do evento “Dia de Campo”. 

Neste sentido, ficou evidente a variedade de ações desenvolvidas pelos comitês de educação 

da cooperativa. 

 

 

4.3 Interpretação dos Resultados 

 

 Os resultados do estudo de caso estão inspirados no paradigma da complexidade, ou 

seja, pretendeu-se analisar os dados conforme a perspectiva do pensamento complexo. Neste 

intento, analisaram-se as ações, intenções e contradições que se revelam no cotidiano do 

trabalho de educação promovido por esta cooperativa.  

 O presente estudo teve seu foco voltado para dois campos, a saber: do lado da 

cooperativa, objetivou-se analisar os procedimentos dos gestores, bem como a forma como os 

conhecimentos vêm sendo repassados aos cooperados; e do lado dos cooperados, a intenção 

foi detectar anseios, expectativas e possíveis carências no processo educacional.  

 O trabalho de educação cooperativista na C.Vale – Cooperativa Agroindustrial é 

coordenado por duas pessoas: 

• Entrevistado A - gestor responsável pela realização dos cursos e treinamentos para as 

mulheres e os jovens, a qual está diretamente ligada à realização desses eventos. A 

identificação da necessidade de cursos e treinamentos é feita pelo gestor nas reuniões 

realizadas. Após sugestões dos associados, os cursos são viabilizados por instrutores 

                                                 
18 Embora tenha sido autorizada a divulgação dos  nomes dos entrevistados, optou-se por preservar as 
identidades dos entrevistados, identificando-os apenas com as letras A e B, no caso dos gestores.  
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do SESCOOP, ou por profissionais da área a ser enfocada, e providenciados pela 

cooperativa.  

• Entrevistado B - gestor responsável pela organização do quadro social, eventos, 

treinamentos como um todo. Seu trabalho é focado mais em treinamentos específicos 

do cooperativismo. Como o gestor está diretamente ligado à diretoria e aos comitês, 

detecta mais facilmente as necessidades relacionadas aos treinamentos. 

 Os dados serão dispostos em subitens a fim de facilitar o entendimento do leitor acerca 

das interpretações nas diversas especificações, tendo em vista atender os objetivos propostos 

neste estudo. 

 

 

4.3.1 Conscientização dos valores do cooperativismo 

 

 Primeiramente, um dos gestores entrevistados ressalta as dificuldades enfrentadas 

pelos associados quando da formação da cooperativa. A partir daí, ressalta ser importante o 

processo de conscientização dos atuais cooperados, descendentes dos fundadores e/ou novos 

associados. Neste sentido, a educação cooperativista visa à valorização dos princípios 

estabelecidos pelos Pioneiros de Rochdale.  

 
Na década de 60, a dificuldade era enorme, as dificuldades de se montar uma 
cooperativa eram muito grandes. A fundação da cooperativa foi muito 
importante para a região. As pessoas que fundaram a cooperativa têm uma 
consciência muito forte da importância das cooperativas, mas os filhos, os 
netos já pensam o seguinte: existe a cooperativa, mas existem também os 
concorrentes que oferecem R$ 0,50 a mais pela soja, pelo milho, que 
vendem os insumos por preços menores. Por que eu vou trabalhar com a 
cooperativa? Então nós temos que intensificar o trabalho com jovens e 
crianças. Explicar a importância da C. Vale para a região 
(ENTREVISTADO B). 
 

 Partindo da premissa básica da necessidade de se incutirem os valores do 

cooperativismo, a C.Vale – Cooperativa Agroindustrial, que já vinha trabalhando o Projeto de 

Cooperação com crianças, foi a primeira cooperativa no estado do Paraná a implantar o 

Projeto Cooperjovem, criado pela OCB.  Segundo relatos do gestor entrevistado, a dificuldade 

enfrentada pela cooperativa quando trabalhava com o Projeto Cooperação, uma iniciativa da 

própria cooperativa, na qual os próprios funcionários eram os responsáveis pelo processo de 

transmitir os conhecimentos, era a falta de habilidade pedagógica para tratar o assunto. Com a 
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implantação do Projeto Cooperjovem, esta dificuldade desaparece, já que a sua 

implementação será responsabilidade dos professores da própria rede de ensino.  

 Outra questão levantada junto aos entrevistados diz respeito à conscientização por 

parte dos associados em relação aos valores do cooperativismo. A resposta foi de que existe 

esse processo de conscientização, mas não se pode afirmar se ela é “completa”. O que se 

percebe em termos de conscientização dos valores é que aqueles associados que estão mais 

envolvidos, que participam mais diretamente, “têm uma consciência maior”. Outro aspecto é a 

própria característica cultural da população, o tipo de colonização: o perfil de cada formação 

cultural é diferente e os associados da C.Vale – Cooperativa Agroindustrial são bastante 

diversificados em termos de colonização (ENTREVISTADO B).  

   

 

4.3.2 O Projeto Cooperjovem 

 

 O Programa Cooperjovem é uma realização da Cooperativa dos Profissionais Gráficos 

de Brasília Ltda, coordenado nacionalmente pela OCB e pelo SESCOOP e operacionalizado 

pelas unidades estaduais do SESCOOP. A gestora nacional do programa Cooperjovem no 

âmbito da OCB/SESCOOP é Marli Bianna Nunes.   

 No ano de 2006, participaram das atividades do Projeto Cooperjovem, na região de 

Palotina, 1.880 alunos de 89 turmas de 4ª séries de 50 escolas da área de atuação da C.Vale. O 

gestor relatou que as expectativas foram superadas em relação a 2005, tanto em público 

quanto em relação ao aprendizado dos envolvidos. Tal avaliação pode ser feita através de 

visitas realizadas pelos alunos na cooperativa e pelos relatos dos professores nos treinamentos 

realizados. Tal projeto, “vem despertando nas crianças o verdadeiro espírito cooperativista 

que servirá de alicerce para a construção de uma sociedade mais justa, mais solidária e menos 

individualista” (ENTREVISTADO B).  

 Segundo relatos dos entrevistados, existe todo um processo de interação entre os 

professores da escola e a cooperativa envolvida no projeto, haja vista ser necessária uma 

cooperação por partes dos colaboradores, já que não existe ainda uma disciplina obrigatória 

nas escolas.  

 Desta forma, as ações da cooperativa no sentido de levarem o ensino cooperativista 

para as escolas estão de acordo com o que Frantz (2001) descreve sobre o processo de 
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promover “condições para práticas educativas com uma nova dimensão pedagógica nos espaços da 

escola, através do incentivo e fomento de práticas cooperativas. Propõe a cooperação como princípio e 

sua prática como fundamento da educação” (FRANTZ, 2001, p. 244). 

 Pelo exposto nas entrevistas e pelas publicações na mídia (jornais locais, revista 

Paraná Cooperativo, fotos de eventos, entre outros) percebe-se que, na região de abrangência 

da C. Vale, os professores estão integrados ao projeto e a cooperativa disponibiliza recursos 

para incentivar a adesão de professores e alunos a ele, conforme ressalta o entrevistado: 

 [...] a gente tem em paralelo à educação cooperativista um concurso para 
estimular tanto o professor quanto o aluno (desenho, maquetes, etc.). E aí as 
crianças se envolvem devido as premiações. Para os professores, o incentivo 
[....] a gente promove treinamentos não diretamente ligados ao 
cooperativismo (formação pessoal, motivação e convívio familiar). Ao final 
do ano são ofertados cursos diferentes daqueles que os professores recebem 
durante o ano (conteúdo). Assim os cursos são mais desestressantes 
(ENTREVISTADO B). 

 Ao ser questionado quanto aos motivos que levaram a cooperativa a optar por 

implantar o Projeto Cooperjovem nas turmas de 4ª série, o entrevistado destacou o fato de que 

se faz necessário que os valores do cooperativismo sejam incutidos nas pessoas o mais cedo 

possível. Nesta fase as crianças já têm capacidade de raciocínio e maior facilidade de contato 

com as autoridades responsáveis mediante o acesso a escola (rede municipal).  

 Neste sentido, tal preocupação está em consonância com o exposto por Frantz (2001), 

ao descrever a importância de se incutirem valores na sociedade e não somente limitar-se 

àqueles que estão diretamente ligados à cooperativa. 

 
A educação como ação social ou como prática social aparece, muitas vezes, 
de forma difusa, associada a processos de comunicação, de interação entre os 
associados, dirigentes, funcionários ou outros interlocutores, presentes no 
espaço da cooperação. Aparece como uma ação entre sujeitos ou como uma 
“prática sobre outros”, procurando influenciá-los em suas idéias e seus 
valores, em seus modos de pensar, de interpretar a vida social, especialmente 
a da realidade cooperativa, sugerindo ou levando-os a comportamentos e 
visões de mundo favoráveis à natureza da prática cooperativa (FRANTZ, 
2001, p. 260). 
 

 O que se pode perceber através dos relatos dos entrevistados é que a C. Vale está 

investindo e acreditando no sucesso do Projeto Cooperjovem. Tal projeto tem sido destaque e 

servido de modelo para outras cooperativas do Brasil. Freqüentemente, os gestores deste 

programa têm recebido pedidos de informações e visitas, como relata o Entrevistado B: 

“constantemente a C.Vale recebe comitivas de outros estados para conhecer o programa”. 
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 Pode-se perceber, por meio dos relatos dos entrevistados, bem como pelas respostas 

aos questionários aplicados aos cooperados, que a questão “Educação Cooperativista” vem 

sendo atendida pelo Projeto desenvolvido através do Programa Cooperjovem. No entanto, 

consideramos necessário ressaltar que, apesar do Princípio 5 tratar da Educação 

Cooperativista, a cooperativa adota um programa elaborado por um órgão externo (um 

terceiro), que demonstrou interesse e preocupação em implantar tal programa.  

 Desta forma, embora o programa seja relevante nos aspectos relacionados à educação 

dos valores do cooperativismo, constata-se que não está havendo uma iniciativa própria da 

cooperativa, mas sim o aproveitamento de um programa elaborado por idealizadores que não 

estão fazendo parte diretamente da cooperativa em questão. Vale lembrar que o princípio que 

trata da educação descreve que “as cooperativas promovem a educação e a formação de seus 

membros, dos representantes eleitos e dos trabalhadores...” Neste sentido, o Projeto 

Coooperjovem engloba ações destinadas às crianças das 4ª séries, as quais, embora tenham 

grandes chances de se tornarem futuros cooperados, não podendo ser o único foco da 

educação cooperativista, conforme ressaltado no Princípio 5 estabelecido pela ACI.  

 Embora tal ação tenha sido premiada pelo alcance que vem demonstrando na região, 

este programa não foi construído levando em consideração a realidade e a prática social 

desenvolvida naquela região. Isto confere ao projeto uma especificidade ideológica que limita 

a interação da cooperativa com a sociedade em geral e com as comunidades em torno das 50 

escolas. Por se tratar de um programa educacional pronto não se pode considerá-lo um 

programa de Educação da Cooperativa, ou seja, endógeno.  

O fato de a C.Vale – Cooperativa Agroindustrial demonstrar uma grande preocupação 

com a educação e utilizar-se de um programa pronto merece um maior esforço de análise. 

Tais considerações não se revelam nas entrevistas, mas fica claro que se reforça a divisão 

social do trabalho e a fragmentação quando alguém ou um grupo é responsável por pensar e 

outro por executar o que foi pensado e proposto. Da mesma forma se aprofunda a dicotomia 

entre teoria e prática.  

Esta forma de desenvolver educação se distancia muito da proposta de educação 

dialógica desenvolvida por Freire (1987). Para este autor, a forma dialógica de educação 

implica em um ato de desvelar críticamente e de modo endógeno a realidade no qual o 

homem percebe a necessidade de transformar o mundo e buscar uma sociedade diferenciada 

com novas alternativas, novas perspectivas que podem ser apresentadas. Desta forma, seria 
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possível desenvolver uma visão acerca da realidade da cooperação e promover a consciência 

do aprender a aprender.  

Por outro lado, percebe-se que a sociedade aceita plenamente o programa 

desenvolvido, o que se comprova pelas entrevistas e pelas premiações concedidas à 

cooperativa pelos órgãos competentes. Fica evidente, assim, a falta de entendimento, por parte 

dos cooperados, o sentido histórico e emancipatório da educação cooperativista. 

Não se questiona, por exemplo, se tais práticas atendem às necessidades das 

comunidades nas quais são desenvolvidas ou se estão contempladas nos projetos político-

pedagógico das escolas, ou se estas práticas reforçam um controle ideológico sobre as 

famílias dos cooperados e da região, no sentido de manter sua coesão com os interesses da 

cooperativa.  

 

 

4.3.3 Formação dos cooperados 

 

 Ao ser questionado se existe um programa dentro do Comitê de Educação que seja 

diretamente relacionado à formação dos cooperados – o qual estaria diretamente ligado à 

educação cooperativista fundamentando-se nos princípios estabelecidos pela ACI –, o 

entrevistado B informa que a cooperativa “não possui nenhum programa específico para 

formação de cooperados”.  

Embora no que se refere a oferta de cursos por parte da cooperativa as respostas dos 

cooperados tenham afirmado que todas as suas necessidades estão sendo atendidas, parece-

nos que cada indivíduo busca seu próprio benefício, haja vista as necessidades que estes 

apresentam, as quais estão voltadas para atendimento imediato, atividades que sejam 

necessárias à prática, ou seja, os cooperados não se interessam em desenvolver os valores 

éticos e políticos da educação cooperativista.  

Observou-se que o próprio cooperado está mais interessado em resolver seus 

problemas práticos do dia-a-dia, sua vontade é de que a cooperativa se torne mais voltada para 

o mercado, ou seja, que proporcione aos associados cursos práticos, técnicos, que tenham uma 

utilidade imediata, para que, desta forma, esta iniciativa contribua para o seu desempenho 

econômico. Pode-se perceber, portanto, que não se pratica a Economia Solidária descrita por 

França Filho e Laville (2004), em que o princípio da dádiva deve permear as ações dos 
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indivíduos. Tal constatação está em consonância com os resultados obtidos pela pesquisa 

realizada por Deeke et al (2007, p. 6), com dirigentes de cooperativas filiadas a OCESC: 

“conflitos e distância entre dirigentes e dirigidos, tradicionais nas formas convencionais de 

administração no Brasil, são reproduzidas nas cooperativas”. 

 A cooperativa “busca atender as demandas dos cooperados no sentido de fornecer 

cursos que sejam de seus interesses, haja vista atualmente os cursos serem realizados em 

parceria com outros órgãos” (ENTREVISTADO B). No caso dos cursos e palestras 

relacionadas ao cooperativismo, são ministrados por palestrantes do SESCOOP, que já insere 

nos seus métodos a preocupação com os princípios estabelecidos pela ACI. “Existe parceria 

com o SESCOOP em diversos projetos de capacitação do quadro social da C.Vale e seus 

familiares” (ENTREVISTADO B). Não há uma abordagem como a sugerida por Morin para a 

educação, como a de contextualizar os diversos aspectos relacionados ao ambiente e à 

realidade em que o objeto de estudo se encontra inserido. O paradigma da complexidade, 

portanto, deixa de servir de base para implantação da educação cooperativista a partir do 

momento em que se dá importância a um programa que é padronizado, como o Cooperjovem. 

Neste ponto, percebe-se uma discordância com o que rege o Princípio 4 – “Autonomia 

e independência - As cooperativas são organizações autônomas, de ajuda-mútua, controladas 

pelos seus membros”.  Embora os órgãos SESCOOP, OCEPAR, OCB, dente outros, estejam 

diretamente ligados ao cooperativismo, evidencia-se uma contradição neste sentido (de dizer 

que são autônomas e de serem submetidas a tais órgãos), que pode mascarar aspectos de 

dominação, ao delegar o poder a outros, contrariando a idéia de autonomia. O fato é que a 

cooperativa não possui autonomia no sentido de estabelecer ou implantar cursos por sua 

própria iniciativa. No modelo heterônomo de educação e difusão do cooperativismo no 

âmbito do sistema OCB são racionalizados economicamente processos de preparação de 

materiais didáticos, há redução de custos com profissionais (poucos instrutores), porém os 

valores éticos e políticos do cooperativismo são neglicenciados e/ou utilizados de forma 

fragmentada, instrumental, viabilizando um isomorfismo das cooperativas filiadas em relação 

ao mercado convencional. Este modelo heterônomo distancia-se de uma efetiva educação 

cooperativista. 

A educação cooperativista é um dos princípios fundamentais do 
cooperativismo e tem por tarefa principal promover a integração social 
(cooperados/cooperados, cooperados/dirigentes, cooperados/funcionários, 
cooperativa/entidades de apoio) e a participação ativa e passiva dos 
cooperados (ALMEIDA; SOUZA, 2006, p.10). 
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 Segundo o entrevistado B, os instrutores do SESCOOP, ao contrário de consultores e 

palestrantes convencionais do mercado, conhecem o sistema cooperativista. “Por exemplo: 

um instrutor que vinha falar sobre liderança era qualificado, mas não fazia o link com o 

cooperativismo”. Isto causava transtornos à cooperativa já que não havia interesse por parte 

dos cooperados. "Já os instrutores do SESCOOP têm qualificação e estão diretamente 

relacionados com o cooperativismo. Sabem como funciona uma cooperativa” 

(ENTREVISTADO B).  

 Desta forma, relata o entrevistado, a organização das palestras e cursos ficou mais fácil 

para a cooperativa, pois, além da troca de informações dos agentes com outras cooperativas 

nas reuniões anuais, há também igualdade de condições entre as cooperativas, pois “o 

SESCOOP disponibiliza o curso que a cooperativa solicitar. Detectada a necessidade, é feita a 

solicitação. A existência de instrutores capacitados pelo SESCOOP possibilitou que todas as 

cooperativas tenham os mesmos níveis de cursos e paguem os mesmos preços” (ENTREVISTADO 

B).  

 

 

4.3.4 Processo de participação na C.Vale – Cooperativa Agroindustrial 

 

 No que tange aos processos de participação, tanto dos associados quanto dos 

dirigentes, o entrevistado informa que existe a participação do presidente ou do vice, bem 

como dos gestores do comitê nas reuniões realizadas mensalmente nas comunidades e nos 

comitês, a fim de ser resolverem questões pertinentes e também para que se estabeleça uma 

aproximação entre estes. 

 
Tem sempre a participação dos gerentes das unidades nas reuniões, do 
conselho de administração e fiscal também. O presidente, o vice ou o 
secretário participam também. Nas reuniões dos comitês educativos são 
discutidos assuntos da cooperativa em geral, por exemplo, como vai ser a 
política da cooperativa no recebimento de grãos, questões técnicas e 
econômicas (ENTREVISTADO B). 
 

 Na concepção dos dirigentes, conforme constatado através das informações passadas 

pelos entrevistados, a informação permeia todos os níveis dentro da cooperativa, quer seja 

entre cooperados, entre diretores e dirigidos. Enfim, entende-se que se está praticando uma 

gestão democrática.  
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O Princípio 2 do Cooperativismo trata da participação ativa dos membros na 

formulação de suas políticas, bem como nos processos de tomada de decisão. Tal princípio 

não está sendo cumprido na C.Vale – Cooperativa Agroindustrial, já que a participação dos 

associados nas assembléias é pequena, demonstrando seu desinteresse. Em média 25% dos 

associados participam das assembléias para eleição de diretoria, conforme informações 

fornecidas pelo entrevistado B. Neste sentido, a cooperativa parece estar desviando-se de seus 

objetivos, já que os cooperados não detêm conhecimento ou visão dos valores éticos e 

políticos do cooperativismo por falta de interesse ou por falta de disponibilidade de programas 

de educação cooperativista. 

 Ainda em relação ao Princípio 2, que trata da gestão democrática pelos sócios, um 

dado que chama a atenção é o fato de o presidente da C.Vale – Cooperativa Agroindustrial 

estar no cargo desde 1995. Embora esteja evidente que o desempenho da Cooperativa como 

empresa vem apresentando bons resultados e também que o próprio presidente, como 

empresário19, vem se destacando no setor, constata-se que existe uma acomodação por parte 

dos associados, que parecem acreditar que, se a cooperativa está dando lucros, não é 

necessário mudar. Tal concepção confirma o enquadramento da C.Vale como uma empresa 

que se aproxima mais dos princípios de mercado, da busca pelo lucro, do que propriamente do 

cooperativismo. Mas será que esta é a vontade da maioria, ou somente da parte que participa 

(1/4 dos associados) e que faz valer as suas vontades?  

 Neste sentido, poder-se-ia detectar, através do exposto por Morgan (1996), a relação 

de poder existente na cooperativa, pelo fato de que a diretoria se mantém desde 1995. O autor 

afirma que o poder que já se tem é, sem dúvida, condição e fonte de mais poder nas 

organizações. O poder tem um aspecto atraente e estimulante, segundo ele, o que faz com que 

as pessoas que já o possuam estejam constantemente motivadas para mantê-lo.  

 

 

4.3.5 Avaliação dos cursos e do material utilizado pela C.Vale – Cooperativa 

Agroindustrial 

 

 Ao serem questionados sobre a avaliação dos cursos realizados, os gestores enfocaram 

a importância deste ato. Porém, a cooperativa ainda não tem um controle rigoroso acerca do 

                                                 
19 Presidente da C. Vale é cidadão honorário no PR – título concedido pela Assembléia Legislativa do estado do 
PR. 
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assunto, em virtude de o processo ser realizado por terceiros. O próprio SESCOOP efetua ao 

final de cada palestra ou cursos realizados por seus instrutores uma avaliação com os 

participantes a fim de se selecionarem os melhores. A cooperativa faz a avaliação informal em 

conversas com cooperados durante e depois da realização dos eventos. 

  

 

4.3.5.1 Material utilizado no Programa Cooperjovem 

 

 Em relação ao material utilizado pelo Programa Cooperjovem, percebe-se que existe 

uma preocupação com o aprendizado das crianças quanto aos valores e à história do 

cooperativismo. 

 As revistas utilizadas como materiais nas escolas relatam aventuras do personagem 

“Pinho” (mascote do cooperativismo nas histórias - cuja aparência corresponde ao símbolo do 

cooperativismo), com mais quatro amigos que participam destas aventuras. No 

desenvolvimento das ações que fazem as estórias, existe sempre a interação de Pinho 

(detentor do conhecimento acerca do cooperativismo) com os demais personagens que 

participam das aventuras, sempre com indagações, sugestões. Enfim, percebe-se que a 

intenção dos autores quando da elaboração destes materiais foi a de incutir nas crianças a 

idéia de participação. Entretanto, pode-se concluir que a orientação humanista na elaboração 

de tais materiais faz parte de uma forma simbólica que Thompson (1995) intitularia de 

ideológica, já que a idéia de participação é abstraída do contexto das relações sociais entre 

dirigentes e cooperados, é desvinculada de um processo de politização democrática nas 

próprias cooperativas do sistema OCB. 

 Por meio da análise do Manual para Professores, disponibilizado pelo programa, 

verifica-se que existe uma preocupação, pelo menos retórica, em relacionar teoria e prática. 

Percebe-se também que os professores procuram promover a mediação e a 

interdisciplinariedade dos componentes curriculares, fazendo com que estes “possibilitem aos 

alunos o conhecimento, a identificação e a vivência dos princípios, fundamentos e valores 

definidos pela Aliança Cooperativa Internacional” (MANUAL PARA PROFESSORES, 2002, 

p. 9). 

 No desenvolvimento da metodologia proposta para os professores descrita no manual, 

verifica-se a oposição ao modelo positivista de educação (onde o professor detinha o papel 

somente de transmissor do conhecimento) e enfoca-se a necessidade das práticas de reflexão e 



 

 

92

articulação da realidade com a prática (no contexto do paradigma da complexidade), visando 

despertar no educando o interesse pelo assunto, no caso, o cooperativismo. 

Eles aprendem melhor, quando percebem que o conteúdo a estudar 
relaciona-se com seus objetivos próprios. Esta nova atitude pedagógica está 
em franca oposição aos procedimentos tradicionais, behavoristas, que 
privilegiam a memorização de itens isolados, arbitrários, pouco inclusivos, 
com menos poder de generalização e baixa possibilidade de articulação com 
conhecimentos anteriores. Tais práticas, que a reflexão atual procura afastar 
de forma definitiva do cotidiano escolar, enfatizam o adestramento, a 
automatização, e exigem do professor uma atitude de treinador, caçador de 
erros, cobrador, vigia, punidor, e não propriamente de educador (MANUAL 
PARA PROFESSORES, 2002, p. 19). 
 

  Evidencia-se no manual proposto pelos idealizadores do Projeto Cooperjovem a 

preocupação com o encaminhamento metodológico a ser utilizado pelos educadores. As 

atividades propostas no manual enfocam práticas e dinâmicas a serem realizadas com os 

educandos a fim de despertar o interesse pelo assunto. As atividades são desenvolvidas 

observando-se sempre os conceitos presentes.  Projeto de vida, visita à cooperativa, gincana 

cooperativa, enriquecimento do acervo da biblioteca, dentre outras, são algumas das 

atividades práticas que o manual disponibiliza para a atuação do professor. Também são 

disponibilizadas no manual dinâmicas de sensibilização, interação e desinibição através de 

diversos métodos como jogos, brincadeiras, entre outros. Todos com as finalidades descritas 

nos objetivos, a fim de se alcançarem as metas relacionadas aos valores do cooperativismo. 

 

 

4.4 Entrevistas com os cooperados 

 

 De 30 questionários entregues aos cooperados, retornaram 20, ou seja, 66,6%. Cabe 

enfatizar que tal método não buscou números de cooperados para fazer uma análise 

estatística. Objetivou-se nesta pequena amostra estabelecer uma abordagem complementar à 

que foi feita por meio de entrevistas com os gestores. 

 Inicialmente serão apresentadas as principais conclusões no que se refere à 

participação dos cooperados nos cursos ofertados pelos gestores da cooperativa analisada. Os 

entrevistados estão associados a C.Vale – Cooperativa Agroindustrial em média há 8,5 anos. 

Todos afirmam que participam dos cursos ofertados, entre eles cursos de pintura, culinária e 

bordados. Alguns associados têm optado por cursos de manejo de campo. No entanto, a 

amostra evidencia um interesse considerável por cursos motivacionais, de capacitação 
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profissional e seminários. Os entrevistados mostram que as formas utilizadas para a exposição 

do assunto, pelos instrutores, têm sido bastante diversificadas. Utilizam equipamentos como 

trator e pulverizadores de campo quando necessitam fazer uma demonstração prática da sua 

utilização e de slides, vídeos, retroprojetor, apostilas, entre outros, para trabalhar em 

ambientes internos. Os entrevistados demonstram que se utilizam constantemente dinâmicas 

de grupo nos seminários e palestras e que são fornecidos exemplos cotidianos para relacionar 

teoria e prática. 

 No que se refere às expectativas dos cooperados em relação aos cursos ofertados, os 

entrevistados relatam que as expectativas são atendidas e destacam que a cooperativa busca a 

melhoria de vida no campo. Os instrutores têm privilegiado temáticas que atendem as 

necessidades apontadas por eles. Além disso, os entrevistados afirmam que tais cursos tratam 

de temas atuais. Apontam que são disponibilizadas diversas modalidades de cursos e 

treinamentos, enfatizando que estes os fazem crescer pessoal e profissionalmente, o que 

demonstra que há um interesse considerável pela educação.  

 Ao serem solicitados a atribuir uma nota de 1 (um)  a 10 (dez) aos cursos e 

treinamentos ofertados, os entrevistados o fizeram na seguinte proporção: 5% atribuíram nota 

8,0 (oito), outros 5% atribuíram 8,5 (oito vírgula cinco), 5% atribuíram 10,0 (dez) e os demais 

85% atribuíram nota 9,0 (nove). As notas atribuídas mostram que seu grau de satisfação em 

relação aos cursos é muito alto.  

 Ao avaliar os cursos ofertados no que se refere à didática e ao método utilizados, ou 

seja, se estes têm dado bons resultados, todos afirmam que sim, especialmente quando se 

referem ao método utilizado pelo Cooperjovem. Afirmam ainda que sempre há espaço para a 

realização de debates e a manifestação das opiniões dos associados. Apesar de mais de 50% 

dos entrevistados nunca terem sugerido mudanças, por estarem satisfeitos com o 

encaminhamento dado pelos instrutores, aqueles que sugeriram mudanças afirmam que foram 

prontamente atendidos em suas solicitações.   

   Ao serem solicitados a apontar o que deveria ser melhorado nos cursos de educação 

cooperativista ofertado pela C.Vale – Cooperativa Agroindustrial, 85% não fizeram nenhuma 

sugestão, 5% sugeriram o aumento de cursos direcionados para os filhos dos associados, 5% 

reforçam o pedido para que seja mantido sempre um processo de qualificação e 5% apontam 

que esse processo deve ser intensificado para fortalecer a cooperativa. 
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 As entrevistas revelam ainda que o objetivo de incremento na qualificação profissional 

dos associados e o aumento de sua participação na definição dos rumos da cooperativista são 

convergentes. O primeiro se confirma pela participação destes nos cursos e pelas temáticas 

trabalhadas, além do investimento feito e das práticas que estão sendo desenvolvidas 

juntamente com os jovens, filhos dos associados. O segundo, pelas formas de participação e 

pela abertura dada aos associados para opinar sobre assuntos considerados importantes para o 

desenvolvimento da cooperativa. 

 Este capítulo apresentou os dados da realidade da pesquisa. Embora de certa forma 

limitado pela impossibilidade de agendamento de entrevistas com os dois instrutores do 

SESCOOP, devido às suas constantes viagens pelo estado, foi possível apontar algumas 

evidências. A cooperativa C.Vale, por meio do Projeto de Educação proposto pela OCB, 

sintetizado nos seus documentos, apresenta um direcionamento político para estas famílias, ou 

seja, do repasse dos ideais do cooperativismo. E este processo tem um grande alcance, tendo 

em vista que já adentrou inclusive os muros escolares, pois é desenvolvido no âmbito da 

educação formal, por meio do Projeto Cooperjovem. No entanto, não se pode afirmar que os 

professores e as famílias tenham uma participação crítica no processo de elaboração de tal 

proposta e, muito menos, que foram consultados no momento de sua elaboração, o que fere o 

princípio da gestão democrática. Não teriam eles outro projeto mais oportuno e necessário, 

que atendesse verdadeiramente aos seus interesses, para ser desenvolvido? 

Dessa forma, percebe-se que este projeto educativo não pretende transcender uma 

perspectiva reducionista tão presente nas práticas sociais e econômicas, como apontadas no 

início deste estudo. O projeto não é efetivamente emancipador e crítico em relação aos valores 

hegemônicos, viabilizando, assim, em vez da autonomia dos cooperados, uma crescente 

distância entre cooperados e dirigentes das cooperativas. A ideologia do cooperativismo, 

apresentada como educação cooperativista, viabiliza a manutenção do poder centralizado 

pelos dirigentes do sistema OCB-SESCOOP e pelos dirigentes das maiores cooperativas 

filiadas ao mesmo.   

 

 

 

 

 



 

 

95

CONCLUSÕES  

 

 O neoliberalismo, como resultado de um conjunto de transformações sociais, apresenta 

algumas características e conseqüências, como o predomínio do mercado dirigindo o jogo da 

oferta e da procura, a privatização de parcelas crescentes do Estado-nação, a flexibilidade ou 

rotatividade de mão-de-obra na esfera da produção, a reorganização do processo de trabalho 

sob o enfoque gerencialista e racionalizador, a diminuição dos gastos públicos especialmente 

com as políticas sociais, a corrosão dos direitos trabalhistas, entre outros. O Estado-nação, 

influenciado pela ideologia neoliberal, tende a permitir a criação das condições legais, 

institucionais, políticas e estruturais para atingir tais resultados. 

 Sabe-se, porém, que, apesar de apresentar características mundializadas, a 

globalização não é homogênea. O neoliberalismo manifesta-se de forma diferente em 

diferentes países e regiões, é protecionista em alguns países e não-protecionista nos países de 

capitalismo subordinado, como no caso do Brasil, que vê intensificados a falta de emprego, o 

aumento da pobreza e da desigualdade, da violência e da criminalidade. 

 Vivemos num mundo marcado por contradições crescentes. É no espaço dessas 

contradições, sem perder de vista a inserção numa nova realidade globalizada, em que se 

vislumbra a possibilidade de se constituir o novo, revendo alguns valores ou idéias – como o 

individualismo egoísta e irresponsável (já que nem todo individualismo é egoísta e 

irresponsável), o conformismo, a degradação do trabalho, a destruição ecológica – e 

afirmando outros – como a luta pelos direitos de cidadania, a cooperação social, o respeito à 

pessoa humana e à natureza. A cooperação tem sido um importante valor ético e político para  

avançar-se rumo a uma economia mais solidária ou plural e, dessa forma, construir relações 

sociais menos excludentes.  

No entanto, por meio da análise dos aspectos econômicos que apresentam a C.Vale – 

Cooperativa Agroindustrial como uma empresa agro-exportadora que vem demonstrando 

crescimento acelerado, conforme se constata na imprensa20, pode-se afirmar que esta 

cooperativa se encaminha para o perfil de uma empresa mercantil que visa alcançar objetivos 

                                                 
• 20 C. Vale é a 70ª maior empresa do agronegócio entre 400 maiores empresas do agronegócio brasileiro. 

Levantamento realizado pela FGV para a revista Exame (JORNAL C. VALE, jun/2006, p.2). 
• C. Vale é a 45ª maior empresa comercial do Brasil e 41ª maior empresa comercial do Sul. 

Levantamento Melhores e Maiores da Revista Exame (JORNAL C. VALE, julh/2006, p.3). 
• C. Vale é a 264ª maior exportadora do Brasil – Revista Exame (JORNAL C. VALE, mai/2006, p. 2). 
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econômicos acima de quaisquer outros. Tal prática tem sido insistentemente defendida em 

trabalhos acadêmicos publicados nos últimos anos, em virtude da necessidade de a empresa 

ser competitiva e de se manter no mercado. Dessa forma, também se observa uma 

preocupação com o nível de formação dos gestores, a fim de que estes concentrem esforços 

para a obtenção de retorno econômico para as cooperativas. 

A respeito desta questão, é muito interessante considerar a opinião do professor Frantz 

– que concedeu uma entrevista por e-mail, na fase de conclusão deste estudo, como um 

complemento às entrevistas feitas na C.Vale – Cooperativa Agroindustrial.  

No contexto das relações econômicas dominantes, impõe-se a racionalidade 
econômica sob a lógica do capital, isto é, o lucro, a acumulação de capital. A 
ação das cooperativas está condicionada a isso, duplamente: pela dificuldade 
de fazer frente a isso no contexto da concorrência e pela cultura, valores, 
objetivos e interesses da maioria dos associados que são “colonizados” pela 
lógica capitalista. A educação como uma prática social obedece a isso. O que 
está em segundo plano é o questionamento da ordem econômica que não dá 
espaço para uma grande parcela da população. A organização cooperativa na 
condição de instrumento operacional de integração a essa ordem tem poucas 
condições de questionamento. As cooperativas são “forçadas” a operar no 
limite entre os interesses do trabalho e do capital. Muitas vezes, a gestão 
pende para o lado dos interesses do capital. Isso nem sempre é visto de modo 
crítico pelos associados, pois eles se orientam por uma cultura que tem seus 
fundamentos no sistema hegemônico da lógica capitalista (FRANTZ, 2007).  

 
Partindo-se do estudo de caso na C.Vale – Cooperativa Agroindustrial, pretende-se 

ressaltar as mudanças que vêm ocorrendo no cooperativismo brasileiro e as características do 

modelo heterônomo e centralizador da OCB e do SESCOOP. Recomenda-se que sejam 

aprofundados estudos no sentido de se estabelecer critérios mais precisos para a interpretação 

das diferenças entre os vários tipos de cooperativas, bem como o estudo dos aspectos 

ideológicos existentes nas relações entre as diferentes formas de cooperativas e o sistema 

OCB-SESCOOP. O contraponto entre tal modelo ou sistema e o que vem sendo denominado 

economia solidária ou social é uma alternativa, que ainda está em processo embrionário nas 

universidades.  

Pode-se afirmar que o encaminhamento que as cooperativas assumem está sustentado 

por relações de poder, confirmando o que Thompsom (1995) diz sobre a relação entre 

ideologia e poder. Configura-se uma intenção de se operar uma homogeneização ideológica, 

na qual os sentidos são mobilizados e servem para estabelecer e sustentar relações sociais 

estruturadas de forma que um grupo pode ser beneficiado a fim de manter e sustentar a sua 

dominação. Da mesma forma, confirma-se o predomínio da racionalidade instrumental 
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(GUERREIRO RAMOS, 1989) e não um processo dialógico (FREIRE, 1987). Tal processo 

corre o risco, como apontado por Morin (1999a) quando analisa o significado do termo teoria, 

de submeter-se a uma degradação tecnicista e doutrinária, conservando-se apenas aquilo que é 

operacional, manipulador, aquilo que pode ser aplicado e, tornando-se doutrina, incapaz de 

abrir-se para a experiência rica e complexa do contexto local na sua articulação com o 

contexto global. 

A constatação anterior se respalda na análise dos processos educativos utilizados pela 

cooperativa pesquisada. O Projeto Cooperjovem, apesar de ganhar visibilidade e até mesmo 

reconhecimento por parte das comunidades, merece uma reflexão, pois esta proposta origina-

se de decisões centralizadas na equipe de educação da OCB. Não resulta de um amplo 

processo participativo, em que todos os membros envolvidos – comunidades, pais, 

professores e alunos, com o processo pedagógico, debatem, opinam e decidem coletivamente. 

Uma participação imposta ou formal difere muito de uma participação de fato na decisão, na 

organização em termos de influência no processo de tomada de decisão, bem como na 

capacidade de influenciar tal decisão. 

 Outro aspecto que merece reflexão é o fato de esta proposta ser implementada por 

sujeitos que não participaram da sua concepção. Questiona-se, por exemplo, como estes 

profissionais se apropriam de tal proposta; se acreditam de fato na viabilização desta proposta 

de educação cooperativista; se os valores que tais profissionais adotam e elegem como 

fundamentais para serem trabalhados numa determinada comunidade coincidem com os 

valores propugnados pelo Programa Cooperjovem.   

      Esta análise requer também o entendimento da escola pública que se caracteriza por 

uma instituição complexa, dinâmica e plural. A escola enquanto organização constitui um 

sistema social diverso que tem sua organização, sua vida própria, sua identidade e 

dificilmente se conforma com normas rígidas ou com propostas que sejam impostas do 

exterior, sem um processo de participação e negociação. 

Há, portanto, uma tendência a confundir-se doutrina com teoria no movimento 

cooperativista. A educação, assim, torna-se idealista, ideológica, doutrinária, cega às relações 

de dominação. O Programa Cooperjovem pode ser considerado ideológico no sentido que 

Morin dá à noção de ideologia, ou seja, como um sistema de idéias auto-referente, que visa 

apenas o auto-reforço, não submetendo-se a testes empíricos. A própria noção de programa 

revela uma insensibilidade aos dados empíricos, ao engrama. O Cooperjovem também 
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poderia ser considerado ideológico no sentido de Thompson, ou seja, como uma forma 

simbólica que serve à dominação dos dirigentes do sistema OCB e dos dirigentes das 

cooperativas sobre o conjunto dos cooperados não-dirigentes e dos jovens que ainda não 

fazem parte de cooperativas.    

A implementação do Cooperjovem não garante automaticamente o seu cumprimento 

por parte de quem o executa, mesmo porque não há garantia de que o mesmo atenda aos 

anseios das comunidades. E não se pode desconsiderar também que há, necessariamente, um 

distanciamento entre ação prescrita e ação real. Os projetos, quando praticados, são 

fortemente condicionados pelos contextos e pelos sujeitos envolvidos. Não se pode ignorar a 

capacidade estratégica dos sujeitos que estão no interior da escola, a força das práticas sociais, 

das tradições, dos usos e a capacidade criativa de inovação e de mudança.  

É fato que a proposta analisada tem avançado para dentro dos espaços escolares. Não 

se desconsidera também o interesse em se incentivar o cooperativismo observado no 

Programa Coperjovem analisado, que “apresenta o Cooperativismo como forma efetiva de 

enfatizar valores essenciais como solidariedade, autonomia, responsabilidade, democracia, 

igualdade e equidade, honestidade e ajuda mútua” (MANUAL PARA PROFESSORES, 

2002, p.9 – grifos dos autores). A intencionalidade é clara e o interesse e a preocupação dos 

Comitês de Educação em encontrar a melhor forma para incluir permanentemente a discussão 

desses valores junto às famílias dos cooperados é evidente. No entanto, a mudança almejada 

pela OCB no que diz respeito à educação cooperativista não será necessariamente alcançada, 

porque as mudanças sociais e escolares não dependem das mudanças ocorridas no nível das 

decisões políticas e de modelos impostos de educação, ou seja, não são somente as decisões 

prescritivas e, portanto, ideológicas, que influenciam as práticas; estas práticas são 

influenciadas por diferentes fatores, interesses e circunstâncias.  

É certo, também, que as diversas realidades escolares não se transformam 

automaticamente por simples mudanças ou imposição de novos modelos de educação. No 

plano da ação, um modelo como este, de educação cooperativista, sem a participação efetiva 

dos atores sociais das escolas que os adotam e concretizam, desconsiderando aspectos da 

prática social que distingue e diferencia cada comunidade, não se sustenta, embora tenha 

sucesso como ideologia de manutenção do statu quo. 

 Não foram identificados, na pesquisa, trabalhos que demonstrem os resultados da 

implementação do Programa Cooperjovem, no aprendizado e comportamento dos alunos. 
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Poderia ser de grande relevância social um estudo neste sentido a fim de tornar claros os 

desafios de implantação da disciplina “cooperativismo” nas escolas.  

Ficou claro nas entrevistas o interesse por parte de outras cooperativas do Brasil em 

conhecer o sistema implantado em Palotina, ou seja, o desenvolvimento do Programa 

Cooperjovem. Segundo relatos dos entrevistados, a C.Vale – Cooperativa Agroindustrial tem 

servido de modelo de aplicação do programa nas escolas, bem como modelo de atenção aos 

professores envolvidos no mesmo. Desta forma, subentende-se que exista uma preocupação 

por parte dos dirigentes da cooperativa em dar continuidade aos princípios estabelecidos pela 

ACI, os quais formaram a base do cooperativismo. 

 O interesse em conscientizar a população jovem sobre a importância da cooperativa 

para a região é legítimo e demonstra sensibilidade em relação à necessidade de manter o 

espírito de cooperação nas gerações que estão sendo envolvidas. Este processo pode ser 

desencadeado de diferentes formas e em diferentes espaços, com uma multiplicidade e 

variedade de iniciativas, como é o caso do Programa Cooperjovem.  

Um programa de educação cooperativista nas escolas, para ser coerente com o 

princípio de autonomia do cooperativismo, precisaria respeitar a autonomia da organização 

escolar, além de envolver uma reorganização cooperativista do modo de gestão das próprias 

escolas participantes. Da mesma forma, as cooperativas do sistema OCB, respeitadas em suas 

peculiaridades, deveriam, para ser coerentes com o mesmo princípio de autonomia, 

desenvolver projetos de educação cooperativista endógena, ainda que em parceria com 

escolas cooperativadas. Nem as escolas deveriam depender das cooperativas, nem estas 

deveriam depender das escolas, no que se refere ao cooperativismo – pois em caso contrário o 

que existe é o predomínio de uma relação heterônoma, baseada na razão instrumental.  

Caberia questionar, finalmente: a coerência com o projeto ética e politicamente 

emancipador do cooperativismo no relacionamento entre as organizações não deveria valer 

também para as organizações que compõem o sistema OCB-SESCOOP? Neste sentido, cada 

cooperativa filiada ao mesmo poderia desenvolver sua própria autonomia em relação ao 

centro do sistema, em vez de contribuir para uma crescente dependência sistêmica, sob o 

argumento da redução de custos em relação à educação cooperativista, por exemplo.   
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APÊNDICES 
 
 
 
APÊNDICE A  
 
Questões levantadas na entrevista aos gestores dos comitês de educação. 
 
1. Que razões levaram a cooperativa a investir na formação dos comitês de educação? Existe 
um histórico da formação dos comitês? 
 
 
2. Quantos comitês funcionam na cooperativa e qual o número de pessoas que atuam 
diretamente na formação educacional? 
 
 
3. Existe um programa dentro do comitê que seja diretamente relacionado à formação dos 
cooperados?  E se existe, está diretamente ligado à educação cooperativista baseada nos 
princípios estabelecidos pela ACI? 
 
 
4. Que tipos de materiais pedagógicos são utilizados para repassar as informações aos 
cooperados? (slides, apostilas, folders, transparências etc.). 
 
 
5. Existe interesse por parte dos associados na busca pelos treinamentos ofertados pela C-
Vale?  
 
 
6. Existem por parte da cooperativa, critérios relativos a retorno econômico para a prática das 
ações de responsabilidade dos comitês?  
 
 
7. Existe algum critério de mensuração do retorno econômico para a cooperativa ou estaria 
mais ligado ao fato de se transmitir e incutir nos associados a importância da cooperação? 
 
 
8. Existe parceria com o SESCOOP para os treinamentos aos cooperados? Se existe, ela se dá 
em todos os cursos ou somente em cursos específicos? 
 
 
9. Quais são as dificuldades percebidas no que diz respeito à transmissão das informações? 
 
 
10. Os associados procuram informações junto aos comitês (além dos cursos e treinamentos 
ofertados)? Se procuram, que tipo de informações? 
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APÊNDICE B 
 
Questionário aplicado aos associados.  
 
UNIVALI – UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI 
 
Meu nome é Zélia Halicki, sou aluna do programa de mestrado em administração pela UNIVALI e 
estou fazendo minha dissertação sobre Educação Cooperativista. Gostaria da participação de V. Sa., 
respondendo às questões abaixo, a fim de poder desenvolver minha análise acerca dos programas de 
educação desenvolvidos por esta cooperativa.   MUITÍSSIMO OBRIGADA!!!!! 
========================================================================= 
 
1. Há quanto tempo o (a) Sr (a) está associado (a) a C-Vale? 
 
 
2. O (a) senhor (a) participa dos cursos ofertados pela C.Vale? Quais cursos?  
 
 
3. Dos cursos de que o (a) senhor (a) participou de que forma se deu a exposição do assunto pelo 
instrutor? Que materiais foram utilizados?  
  
 
4. O Sr (a) acredita que a realização dos cursos e treinamentos ofertados pela C-Vale atendem 
às necessidades dos cooperados? Por quê? Numa escala de um 1 a 10, qual seria a nota do Sr. 
(a) aos cursos e treinamentos sobre educação cooperativista? 
 
 
5. O Sr(a) acredita que existe, por parte da C-Vale, durante os cursos ofertados aos 
cooperados, uma preocupação em manter nos associados os valores estabelecidos pelo 
cooperativismo (cooperação, gestão democrática, solidariedade etc.)?  
 
 
6. Como o Sr.(a) avalia a didática dos cursos de educação cooperativista? O método utilizado 
tem dado bons resultados? 
 
 
7. Durante a realização dos cursos é dada a oportunidade para o associado expor suas idéias? 
Há um clima de diálogo, de discussão livre?  
 
 
8. O Sr(a) já sugeriu algo aos instrutores dos comitês educativos? Se sim, a sugestão foi 
colocada em prática? 
 
 
9. Em sua opinião, o que deveria ser melhorado nos cursos de educação cooperativista da C. 
Vale? 
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APÊNDICE C 

Questões enviadas por e-mail ao Sr. Walter Frantz. 

 
1. Você conhece o funcionamento da OCB e sua relação com as representantes da OCB em 
cada estado? 
Não sou um conhecedor dos meandros da gestão dessas relações e da dinâmica das ações em 
si, mas conheço a estrutura de organização e funcionamento do “Sistema OCB”. 
 
2. Na sua opinião, quais são os aspectos ideológicos da relação das representantes da OCB em 
cada estado e SESCOOP com as cooperativas?  
Aqui teríamos que ver o que entende por aspectos ideológicos: corpo filosófico e doutrinário 
dos princípios que define e orienta o sistema, sistema de idéias de um grupo de poder, uma 
explicação a priori do sistema a partir de um sistema de valores etc?  
O que se poderia dizer é que o sistema defende um tipo de organização e funcionamento do 
cooperativismo. Como tal é representante de interesses e objetivos que estão em 
ação/interação na sociedade e se constitui também em expressão de um jogo de poder. Nem 
sempre esses interesses são, de fato, representativos de todos os integrantes do sistema legal 
OCB/SESCOOP. A afirmação do poder constituído pelo sistema OCB/SESCOOP se serve de 
princípios e valores, de um sistema de idéias, constituindo-se, assim, um referencial 
ideológico de sustentação a sua organização e funcionamento. Na medida em que o discurso 
da cooperação se universaliza, escondendo as diferenças de interesses, por exemplo, torna-se 
ideológico. Sob esse aspecto, poderia ser possível detectar aspectos ideológicos nas relações 
entre OCB e cooperativas singulares, isto é, entre o poder organizado do sistema e os 
interesses presentes nas cooperativas singulares.           
 
3. Você acredita que os serviços prestados pelos instrutores do SESCOOP atendem às 
necessidades das cooperativas, considerando-se as peculiaridades destas? Que aspectos 
ideológicos você destacaria na atividade destes instrutores? 
No caso dessa pergunta, seria importante examinar projetos e ações concretas. No momento, 
acompanho apenas atividades apoiadas pelo SESCOOP, no espaço da formação de pessoas do 
sistema, através de cursos. Porém, se considerarmos a resposta da segunda questão, então se 
pode aceitar a hipótese de que serviços prestados pelo Sistema, além dos aspectos técnicos em 
si, têm função ideológica também. O discurso sobre cooperação, em muitas situações, tem 
função ideológica.  
 
4. Qual a sua avaliação acerca da aplicação do princípio da educação cooperativista no 
sistema institucional da OCB?  
Busca educar e formar para o sistema.  
 
5. Você considera que as cooperativas do sistema OCB estão mais preocupadas com a 
lucratividade do que com a prática cooperativista, deixando em segundo plano a educação?  
No contexto das relações econômicas dominantes, impõe-se a racionalidade econômica sob a 
lógica do capital, isto é, o lucro, a acumulação de capital. A ação das cooperativas está 
condicionada a isso, duplamente: pela dificuldade de fazer frente a isso no contexto da 
concorrência e pela cultura, valores, objetivos e interesses da maioria dos associados que são 
“colonizados” pela lógica capitalista. A educação como uma prática social obedece a isso. O 
que está em segundo plano é o questionamento da ordem econômica que não dá espaço para 
uma grande parcela da população. A organização cooperativa na condição de instrumento 
operacional de integração a essa ordem tem poucas condições de questionamento. As 
cooperativas são “forçadas” a operar no limite entre os interesses do trabalho e do capital. 
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Muitas vezes, a gestão pende para o lado dos interesses do capital. Isso nem sempre é visto de 
modo crítico pelos associados, pois eles se orientam por uma cultura que tem seus 
fundamentos no sistema hegemônico da lógica capitalista.           
 
6. O que você destaca como peculiaridade das cooperativas agropecuárias exportadoras, como 
a C. Vale? O que elas têm em comum, considerando-se especialmente a relação entre poder, 
educação e economia mercantil? 
Não conheço a C. Vale. No entanto, a maioria das cooperativas reproduz o jogo do sistema 
maior. Tem muitas dificuldades para se contrapor a isso (pelas razões acima mencionadas). 
Sob a ordem hegemônica maior articula-se uma relação entre poder, educação e interesses da 
economia mercantil. De modo geral, as cooperativas não são uma alternativa do que está 
posto pela ordem maior. São instrumentos de inserção, através dos quais se busca articular um 
poder de inserção por parte de quem, individualmente, já não o possui mais.  
 
7. No caso da C. Vale (cooperativa analisada em meu estudo), o presidente está no cargo 
desde 1995. Na sua opinião, quais seriam as principais causas da distância social entre 
cooperados e suas diretorias? Isso é comum no sistema da OCB?   
A distância pode ter diferentes causas: a pressão que vem da ordem maior, a visão ou a 
formação do dirigente. Portanto, em minha opinião, sempre temos que considerar a pressão do 
contexto maior e a formação dos dirigentes, quando queremos analisar a distância ou a 
proximidade entre os associados e as diretorias de cooperativas. Muitas vezes, a falta de 
preparo/qualificação de um dirigente pode ser o maior problema. É difícil mexer na ordem 
maior, a partir de uma cooperativa ou de seu sistema, mas na formação dos dirigentes pode 
ser mais factível.    
 
8. Qual é a sua opinião sobre a Lei 5.764/1971? Em que sentido esta lei deveria ser 
atualizada? 
Se considerarmos que será difícil reunir sob uma mesma lei os interesses que argumentam a 
favor da organização cooperativa, então considero que a lei atual (5.764/71) não é tão 
ultrapassada. Uma lei para o cooperativismo deve ser a expressão do que a sociedade quer 
com a organização cooperativa, sejam os interesses dos sócios em si e os da sociedade maior. 
Na democracia o conjunto da sociedade também deve se sentir representado, de certo modo, 
na lei cooperativa. O núcleo da lei deve ser a preocupação com as necessidades das pessoas e 
os interesses do trabalho humano e não do capital.  
A lei atual deveria ser atualizada para que pudesse dar abrigo melhor à luta de grande parte da 
população em favor de uma organização que tem como objetivo o atendimento de suas 
necessidades (não no sentido assistencialista, mas no sentido de permitir que as pessoas 
assumam as suas necessidades e não passem a depender do Estado ou de grupos de 
“responsabilidade social” que se beneficiam de isenção de impostos e outras vantagens para 
tal e afirmam o seu poder, cada vez mais – ex. Rede Globo e outras), a valorização do 
trabalho.         
 
9. Você tem uma avaliação do PL 171/99? Quais as prováveis conseqüências de sua 
aprovação? A abertura de capital das cooperativas, prevista no PL, tenderá a enfraquecer a 
tradição cooperativista? 
É um grande perigo para o cooperativismo. Poderá ser a liquidação de muitas cooperativas. 
Não penso ser essa a solução para as cooperativas. Certamente, poderiam ser construídas 
outras fórmulas de capitalização. 
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10. Por fim, você poderia nos dizer qual seria sua proposta de educação cooperativista para a 
OCB e especialmente para as cooperativas agropecuárias exportadoras, como a C. Vale? Que 
exemplo elas poderiam seguir? 
A educação tem uma função construtora e reconstrutora dos diferentes espaços da vida, entre 
os quais também está a economia da cooperação. Pela educação para a cooperação se deveria 
procurar influenciar as idéias, os valores, os modos de pensar dos associados, sugerindo ou 
levando-os a comportamentos e visões de mundo, favoráveis à natureza da prática 
cooperativa. 
A educação deveria contribuir à construção de uma concepção teórica de uma formação social 
em bases culturais, políticas e econômicas que pudesse acolher a liberdade individual e a 
necessidade do coletivo como dimensões de realização da felicidade do ser humano.    
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ANEXOS 


