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RESUMO  
 
 

A Cooperativa Pindorama, situada em Coruripe, Estado de Alagoas é uma 
experiência agro-industrial, com 50 anos de existência, que sempre despertou  
curiosidades. Para alguns, é um exemplo de distribuição de terras e de renda, para 
setores dos movimentos sociais, é uma “cooperativa de fachada”, que reproduz a 
lógica do capital. Esta pesquisa foi motivada por esta dúvida, afinal que tipo de 
cooperativismo orienta as práticas cotidianas “porteira adentro” da cooperativa ?  O 
estudo busca diagnosticar, especificamente, os mecanismos utilizados pela 
cooperativa para promover a participação do conjunto dos cooperados nas decisões 
da instituição. Para isso utilizou-se alguns indicadores:  Motivação dos cooperados 
para criação da cooperativa; formas institucionais de veicular as informações do 
empreendimento; construção coletiva de propostas; periodicidade de reuniões e 
assembléias e freqüência dos cooperados nestes fóruns; formação educacional e 
política na perspectiva de novas lideranças; rotatividade de cooperados na diretoria 
executiva e no conselho fiscal; participação econômica dos cooperados nas riquezas 
produzidas e política direcionada à maior participação das mulheres, jovens e 
negros.  Ao longo da pesquisa buscou-se um diálogo permanente com os acúmulos 
conceituais sobre participação e autogestão à luz de outras experiências que se 
identificam com a proposta da economia solidária. 
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economia Solidária – cooperativismo - participação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

 The Pindorama Cooperative, located in Coruripe, in the Alagoas state is an 
agroindustrial experience, with fifty years of existence, which has always incited 
curiosity. To some, it is an example of profit and land distribution; to the social 
movement sectors it is a “fronting cooperative”, which reproduces the capital’s logic. 
This research was motivated by such doubt, after all what kind of cooperativism 
orients the ordinary practices within the cooperative? The study seeks to diagnose, 
specifically, the mechanism used by the cooperative to promote the participation of 
the cooperated group in the institution’s decisions. For that some indicators were 
used: motivation of the cooperated for the cooperative’s creation; institutional forms 
of broadcasting the entrepreneur’s information; collective construction of 
propositions; regularity of the meetings and assemblies and the cooperated’s 
frequency in these forums; political and educational formation in the perspective of 
new leaderships; cooperated’s alternation in the executive direction and in the fiscal 
council; cooperated’s economical participation in the wealth produced and policies 
oriented towards a greater participation of women, young people and black people. 
Throughout the research a permanent dialogue with the conceptual accumulations 
regarding participation and self administration oriented by other experiences that 
identify themselves with the proposal of solidarity economy.  
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solidarity economy – cooperativism – participation 
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INTRODUÇÃO 
 

O desemprego constitui um dos principais problemas enfrentados no Brasil 

nas últimas décadas, explicado principalmente pelas transformações ocorridas no 

mundo do trabalho, que ganha novas configurações, modificando o perfil da classe 

trabalhadora. O índice de trabalhadores assalariados caiu significativamente e uma 

grande massa de trabalhadores, ao ficar desempregada, passou a desenvolver 

trabalhos, na sua maioria, precarizada, privada dos direitos trabalhistas conquistados 

pela classe trabalhadora e sem uma instituição que represente os seus anseios e 

reivindicações, enquanto classe. 

 

Com o exorbitante índice de trabalhadores excluídos do mercado formal, 

surgiram diversas iniciativas, muitas de forma espontânea pelos setores populares, 

como forma de driblar o desemprego. São muitas e diversificadas as experiências 

que surgiram: cooperativas (de produção, de crédito, de trabalho, de consumo, de 

comercialização, entre outras), associações, que geram trabalho e renda, empresas 

que passaram a ser geridas pelos trabalhadores, além das diversas experiências 

que ainda são anônimas, devido ao processo burocrático e oneroso para legalização 

dos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES). 

 

Esta é a fase contemporânea do cooperativismo, mas as primeiras 

experiências surgem no Brasil no final do século XIX, fortalecendo-se no início do  

século seguinte com os imigrantes europeus que chegaram ao sul do país. Nesse 

mesmo período, havia uma política, implantada pelo Governo Federal, de incentivo 

ao cooperativismo agrícola, este sob completa tutela do Estado.  

 

A partir da década de 1990 o termo “economia solidária” passa a ser 

incorporado à agenda dos debates políticos, sobretudo no meio cooperativista. Esse 

termo foi criado para designar um campo filosófico, político, social e econômico que 

tem como preocupação garantir a sustentabilidade econômica, associada à 

dimensão social, política e ambiental. Trata-se de uma proposta que visa a 
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organização econômica e política dos trabalhadores, na perspectiva de formulação 

de um novo modelo de desenvolvimento para o país.  

 

É nos empreendimentos solidários que os trabalhadores urbanos e rurais, ao 

se encontrarem em situações similares às de tantos outros, constróem uma nova 

identidade e se juntam para trabalhar de forma coletivizada. Neste ambiente 

encontram a oportunidade de planejar e produzir coletivamente, de experimentar a 

autogestão e a solidariedade, ausentes nos tradicionais modelos de produção em 

massa (Taylorismo / Fordismo) e no atual formato da produção enxuta (Toyotismo), 

no capitalismo.  

 

O tema está na ordem do dia e tem sido assumido por Organizações Não 

Governamentais (ONGs); universidades, por meio da UNITRABALHO (Fundação 

Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho) e Incubadoras 

Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCPs); Organizações de Sociedade Civil 

de Interesse Público (OSCIPs); movimento sindical, movimentos sociais e 

instituições religiosas. O Governo Federal também aparece assumindo o 

compromisso de implementar políticas de fortalecimento da economia solidária, 

criando a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), vinculada ao 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).   

 

A infinidade de experiências existentes no Brasil, demanda estudos, para 

isso, observou-se a Cooperativa de Colonização Agropecuária e Industrial 

Pindorama Ltda. Esta cooperativa surge em 1956, quando a discussão do novo 

modelo de desenvolvimento nacional, encampada pelo Governo Federal, estava na 

ordem do dia.  Esta experiência teve como idealizador o suíço René Bertholet, 

motivado a construir uma cooperativa que pudesse oferecer emprego e renda para 

as famílias da região, desenvolvendo a qualidade de vida das pessoas em uma 

comunidade auto-sustentável, diminuindo assim, o êxodo rural.   

 

A Cooperativa Pindorama é considerada uma experiência exitosa do ponto de 

vista econômico que deve-se, principalmente, aos incentivos financeiros e técnicos 

do Estado e de cooperação internacional, articulados por René Bertholet.  Mas 

embora seja considerada sustentável economicamente há questionamentos em 
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relação ao tipo de cooperativismo que orienta as práticas cotidianas da Cooperativa, 

sobretudo em relação à participação política e econômica dos cooperados. Nesta 

perspectiva o estudo busca diagnosticar, especificamente, os mecanismos utilizados 

pela cooperativa para promover a participação do conjunto dos cooperados nas 

decisões da instituição. Para isso o trabalho foi estruturado da seguinte forma:  

 

No primeiro capítulo, “Uma Retrospectiva Teórica sobre Cooperativismo” 

buscou-se fazer um resgate das práticas cooperativas embrionárias até o chamado 

cooperativismo moderno que ganhou forma nos pioneiros de Rochdale na Inglaterra. 

 

O segundo capítulo “O Cooperativismo e Economia Solidária no Brasil ” é um 

mergulho nas práticas cooperativistas brasileiras, contextualizando as várias fases 

do cooperativismo no Brasil e sua ascensão nos últimos anos, concatenado com a 

queda do emprego formal. É nesse momento que surge o termo “economia solidária” 

para designar claramente uma nova proposta de organização política e econômica 

dos trabalhadores.   
 

O terceiro capítulo “Gestão e Participação na Cooperativa Pindorama”, 

começa fazendo um resgate da experiência para focar o aspecto crucial, objeto 

desta pesquisa: o grau de envolvimento dos (as) cooperados (as) na vida cotidiana 

da cooperativa. Para isso, foi necessário “ouvir a voz dos seus atores: os 

agricultores”. Foram utilizados alguns recursos metodológicos capazes de iluminar o 

objeto de estudo e promover  conclusões à cerca das observações.   

 

Para finalizar o estudo, considerou-se as observações empíricas, entrevistas 

com cooperados de base e da diretoria executiva, leituras e reflexões de 

documentos internos e literaturas sobre a cooperativa, num diálogo permanente com 

os conceitos de participação e autogestão, tecendo algumas conclusões. 
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 METODOLOGIA 
 

 

A pesquisa “Gestão e Participação na Cooperativa Pindorama” surge da 

necessidade de reflexão sobre os tipos de cooperativismo que vem sendo  

desenvolvidos no Brasil, nos últimos anos, e, sobretudo, como se dá a participação 

dos cooperados nas decisões dos empreendimentos.  Para isso buscou-se esta 

experiência para observação e estudo. 

 

Não é o objetivo da pesquisa avaliar ou procurar detectar as “anomalias” do 

empreendimento em questão, mas buscar contribuir, com estudos capazes de 

apontar indicadores, para a construção de um novo paradigma de gestão dos 

Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), pautado na autogestão.  

 

O aspecto priorizado neste estudo foi o grau de participação dos cooperados 

na vida da Cooperativa Pindorama. Nesta perspectiva, as reflexões estão 

fundamentadas a partir da análise das observações empíricas e dos seguintes 

documentos:  

 

1. Textos oriundos de entrevistas com os 3 membros da atual diretoria 

executiva: presidente, vice-presidente e secretário geral; 

2. 32 questionários aplicados junto aos cooperados, compreendendo 25 

questões (apêndice A); 

3. 12 Atas das Assembléias Gerais Ordinárias (AGO) e 03 Atas das 

Assembléias Gerais Extraordinárias (AGE); 

4. Estatuto Social da Cooperativa: Documento obrigatório, desde a constituição 

das cooperativas brasileiras. Passa pela aprovação dos cooperados, 

estabelecendo as regras da cooperativa, à luz da  legislação; 

5. Contrato do Colonato: Documento que normatiza a relação entre o agricultor 

cooperado e a Cooperativa Pindorama; 

6. Jornais e site da cooperativa; 

7. Legislação sobre Cooperativismo;  

8. Publicações externas sobre a Cooperativa Pindorama. 
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A observação empírica da cooperativa, articulada com conteúdos sobre as 

categorias de análise participação e autogestão, possibilitaram tecer algumas 

conclusões à cerca da experiência.  

 

Para uma reflexão sobre o grau de participação existente na experiência 

escolhida, foram estabelecidos alguns indicadores capazes de apontar como a 

participação, tanto do ponto de vista político, quanto econômico ocorre, 

fundamentando o objeto de análise em questão: motivação no processo de criação 

da cooperativa; formas de veicular as informações do empreendimento;  construção 

coletiva de propostas; periodicidade de reuniões / assembléias e a  freqüência dos 

cooperados nestes fóruns; formação educacional e política na perspectiva de novas 

lideranças; rotatividade de cooperados na diretoria e descentralização do poder 

político; participação econômica dos cooperados nas riquezas produzidas e   política 

institucional, direcionada à maior participação das mulheres, jovens, e negros.  
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1.  UMA RETROSPECTIVA TEÓRICA SOBRE COOPERATIVISMO  
 

 
Para um resgate histórico do cooperativismo é importante fazer referência a 

relevantes experiências do passado, quando já se esboçava a sua prática. Em 

diversas épocas da história da humanidade, tem-se registro de formas de economia 

coletiva que se aproximam mais ou menos da forma cooperativista que se apresenta 

na vida contemporânea:  
 

Os grêmios do antigo Egito (reunindo agricultores escravos, com o 
incentivo do Estado), as orglonas e tiasas na Grécia (formadas por cidadãos 
livres e escravos para garantir enterros religiosos) dos romanos, os ágapes 
dos primeiros cristãos, citados nos Atos dos Apóstolos da Bíblia (que 
objetivavam atender principalmente as necessidades de consumo dos seus 
integrantes), foram indicações exemplares da proposta cooperativista. Aqui, 
na América, os incas (com os ayllus – unidade social baseada em vínculos 
de sangue e trabalho comum) e os Astecas (com os calpulli – destinados ao 
desenvolvimento da atividade agrícola em comum) tinham formas 
expressivas de solidariedade e cooperação no trabalho e na vida em geral. 
(RECH 2000, p.9). 

 
 

Mas não há muito consenso sobre quando exatamente se deu início ao 

cooperativismo propriamente dito. Para Veiga/Fonseca (2001), a primeira 

cooperativa surgiu em 1760, formada por trabalhadores empregados nos estaleiros 

na Inglaterra. Esses trabalhadores fundaram moinhos de cereais de forma 

cooperativada para driblar um monopólio local. Já, para Santos/Rodriguez (2002), na 

Inglaterra, as primeiras cooperativas surgiram por volta de 1826,  como reação dos 

trabalhadores às mudanças ocorridas no mercado de trabalho no capitalismo 

industrial. Na França, as primeiras experiências surgiram por volta de 1823, logo 

após uma série de protestos contra as desumanas condições de trabalho.  
 

A experiência mais citada como portadora dos ideais do cooperativismo 

moderno é a cooperativa de consumo Rochdale Society of Equitable Pionners, em 

Rochdale na Inglaterra, surgida em 1844. As primeiras iniciativas tiveram como 

objetivo protestar contra a miséria em que viviam os trabalhadores, causadas pelas 

más condições de trabalho e baixos salários. Estes trabalhadores resolveram se 

juntar para fazer compras em conjunto, obtendo assim um melhor preço. Essa 

cooperativa cresceu, abriu outras filiais e criou outros tipos de cooperativas, 
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chegando a ter 10.427 associados em 1879 (VEIGA/FONSECA 2001).  Essa 

experiência se configurou como o grande modelo internacional de cooperativismo. 

 

O cooperativismo moderno é ancorado numa crítica ao sistema capitalista e 

se apresenta como possibilidade de construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária.  O pensamento moderno cooperativista surge, na Inglaterra, logo após o 

nascimento do capitalismo industrial se contrapondo ao empobrecimento dos 

artesãos devido à introdução das máquinas e à organização da produção nas 

fábricas. É neste contexto que também ocorre uma expulsão em massa dos 

camponeses se transformando em proletariados modernos (SINGER 2002). 

 

O movimento cooperativista sofreu forte influência dos socialistas utópicos e 

neles se encontram elementos que delineiam a concepção política cooperativista 

moderna. Entre esses teóricos, podemos destacar Robert Owen (1771-1858), 

Charles Fourier (1772-1837), Philippe Buchez (1796-1865), William King (1786-

1865) e Louis Blanc (1812-1882). Os socialistas utópicos acreditavam que seria 

possível uma mudança pacífica da sociedade capitalista através da livre organização 

dos produtores. O cooperativismo seria um importante instrumento para construção 

de uma outra sociedade, capaz de libertar os trabalhadores da exploração 

capitalista.   

 

As características principais do movimento cooperativo moderno podem ser 

resumidas em:  
 
 

1. A idéia de associação: princípio da harmonia de vida e não o da 
luta pela vida; 2. A idéia de organização dos interesses do trabalho: a 
cooperação é uma ação das classes laboriosas da nação (classes 
laboriosas empregada nos sentido lato); 3. A idéia de livre iniciativa: a 
emancipação das classes operárias se faz por iniciativa própria de 
interesses. É uma ação de auto-assistência, muito diferente das ações 
filantrópicas e de autoridade pública, cujo objetivo é a defesa dos interesses 
dos fracos sob o ponto de vista econômico; 4. A prestação de serviços sem 
interesse de lucro: a cooperação faz um apelo ao homem para que se 
associe com seus semelhantes. Assim, o capital não é senão o meio de 
realização dos fins da instituição. A cooperação não tem em vista o lucro, 
mas a procura de trabalho para os associados. Esta idéia de eliminação do 
lucro industrial ou comercial é encontrada em muitos desses pensadores 
sociais, apóstolos da cooperação moderna; 5. A idéia de grande 
organização federativa: as unidades cooperativas não são consideradas 
isoladamente, mas como cédulas de uma grande organização federativa 
posta a serviço do interesse geral; 6. A idéia de organização cooperativa da 
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economia social: o objetivo do movimento é a transformação do regime 
econômico social atual em outro baseado na organização cooperativa da 
economia social”  (PANZUTTI, JUVÊNCIO e VOLPE 2000, p.15).    

 
 

Já, Robert Owen teve um papel fundamental na construção do ideal 

cooperativista. O seu destaque deve-se, não apenas por ser um idealizar teórico, 

mas também por experimentar o cooperativismo na prática. Grande proprietário de 

um complexo industrial têxtil na Inglaterra, decidiu no início do século XIX  reduzir a 

jornada de trabalho e proibir o trabalho infantil em suas fábricas. Ao adotar esse tipo 

de medida, passou a garantir maior produtividade, passando a ser destaque entre os 

industriais. Em 1817, apresentou um plano junto ao governo britânico em que previa 

que os fundos de sustentos aos pobres fossem revertidos na compra de terras e 

construção de aldeias cooperativas de onde pudessem tirar o seu próprio sustento. 

O governo britânico implementou a proposta obtendo uma política de pleno emprego 

que funcionou por 30 anos (SINGER, 2002).  
 

Durante a Revolução Industrial, tanto os sindicatos quanto as cooperativas se 

afirmaram como importantes espaços de organização dos trabalhadores, numa 

postura crítica ao sistema capitalista e com uma clara identificação com as bandeiras 

de luta socialista.  
 

O cooperativismo também já foi utilizado como arma, pelos trabalhadores na 

luta de classes para disputar mercado com os capitalistas no início do século XIX. 

No lugar das greves, abria-se competição com seus próprios patrões através de 

planos cooperativos de produção. Observa-se que a greve era utilizada não para 

obter maiores salários, mas para a substituição do trabalho assalariado pelo 

cooperativado (SINGER 2002). 

 

O chamado “cooperativismo autêntico”, como denomina Paul Singer, é 

norteado por uma série de posicionamentos políticos que foram, ao longo da 

história, consolidando-se como um conjunto de regras que expressam valores de 

ajuda mútua, responsabilidade, democracia, igualdade, eqüidade e solidariedade. As 

regras compiladas pelos Pioneiros de Rochdale serviram como orientações para o 

trabalho cooperativo e foram referendadas, acrescentadas e modificadas nos 
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congressos da Aliança Cooperativista Internacional (ACI) em Paris (1932), Viena 

(1966), Tóquio (1992) e Manchester (1995), são elas:  

 

 
1º - Livre acesso e adesão voluntária: As cooperativas são 

organizações voluntárias abertas para todas aquelas pessoas dispostas a 
utilizar os seus serviços e dispostos a aceitar as responsabilidades 
inerentes à sua condição de associado, sem discriminação de gênero, raça, 
classe social, posição política ou religiosa. 2º - Controle, organização e 
gestão democrática: As cooperativas são organizações democráticas 
controladas  pelos seus membros, os quais participam ativamente da 
definição de suas políticas e na tomada de decisões. Os homens e 
mulheres, eleitos para representar a sua cooperativa, respondem por suas 
responsabilidades, frente aos associados. Nas cooperativas de base, os 
associados têm igual direito de voto (um associado, um voto), sendo que as 
cooperativas de outros níveis também devem se organizar com 
procedimentos democráticos. 3º - Participação econômica dos seus 
associados: Os associados contribuem de maneira eqüitativa e controlam 
de maneira democrática o capital da cooperativa. Pelo menos uma parte 
desse capital é propriedade comum da cooperativa. Usualmente, recebem 
uma compensação limitada, se for possível, sobre o capital subscrito como 
condição de fazer parte da cooperativa. Os associados contribuem com a 
cooperativa, distribuindo as sobras existentes prioritariamente da seguinte 
maneira (no desenvolvimento da cooperativa através da criação de 
reservas, as quais, pelo menos uma parte, deve ser indivisível, beneficiando 
os associados em proporção às suas transações com a cooperativa e no 
apoio a outras atividades da cooperativa, segundo decisão da assembléia 
dos associados; 4º - Autonomia e independência: As cooperativas são 
organizações autônomas, de ajuda mútua, controladas por seus 
associados. Caso entrem em acordo com outras organizações (inclusive 
governos) ou busquem capital de fontes externas, devem realizar estas 
iniciativas somente na medida em que possa ser assegurado o controle 
democrático por parte dos associados, mantendo a autonomia da 
cooperativa; 5º - educação, capacitação e informação: As cooperativas 
devem oferecer educação e capacitação aos seus associados, a seus 
dirigentes eleitos, gerentes e empregados, de tal maneira que contribuam 
eficazmente no desenvolvimento de suas cooperativas. As cooperativas 
informam também ao público em geral – principalmente aos jovens e aos 
criadores de opinião – sobre a natureza e os benefícios do cooperativismo; 
6º - Cooperação entre as Cooperativas: As cooperativas servem os seus 
associados e fortalecem o movimento cooperativista trabalhando de 
maneira conjunta por meio de estruturas locais (centrais), regionais 
(federações) nacionais (confederações) e internacionais e 7º - Compromisso 
com a comunidade: A cooperativa trabalha para o desenvolvimento 
sustentável da sua comunidade através de políticas definidas por seus 
associados. (RECH, 2000, p.23)1  

 
 
 

Tais princípios continuam sendo referência para o cooperativismo autêntico 

em várias partes do mundo, em que pese todas as dificuldades de colocá-las em 

                                                           
1 Este texto foi retirado da Declaración sobre la identidad Cooprativa do Congresso da Aliança Cooperativa 
Internacional de Manchester, Inglaterra em 1995. A tradução para o português é de Daniel Rech. 
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prática, sobretudo pela cultura e valores capitalistas já consolidados, calcados no 

autoritarismo, no individualismo e no desejo desenfreado pela acumulação.    

 

Outra decisão que passou pela Aliança Cooperativista Internacional (ACI), 

em 1932, foi o símbolo internacional do cooperativismo: um círculo abraçando dois 

pinheiros, indicando a união do movimento, a eternidade de seus princípios, a 

consistência dos seus ideais e a rigorosidade de seus membros (JUVÊNCIO, 

VOLPE e PANZUTTI 2000). 

 

Singer faz referência às experiências desenvolvidas no século XIX como o 

“cooperativismo revolucionário”, por achar que, em nenhum outro momento histórico, 

a prática cooperativista foi tão contundente, capaz de servir de mote para fazer a 

crítica ao sistema capitalista.  Havia discordância entre os socialistas utópicos e os 

marxistas quanto às táticas para se conquistar uma sociedade socialista. A crítica 

dos marxistas aos socialistas utópicos estava pautada na defesa destes pela via 

pacífica da transformação social, devendo-se isso à visão restrita do 

desenvolvimento do proletariado da sua época, uma vez que: 
 

 
 

O proletariado ainda se encontra extremamente pouco desenvolvido, 
e por isso tem da sua própria posição uma concepção ainda fantástica, da 
sua primeira aspiração, cheia de imagens vagas, de uma transformação 
geral da sociedade. (....) Continuam ainda a sonhar com a realização, a 
título de experiências, das suas utopias sociais, com a fundação de 
falanstérios (colônias socialistas ou nome dado aos palácios sociais, 
segundo o plano de Charles Fourier) isolados, com estabelecimento de 
colônias (era o que Owen chamava às suas sociedades comunistas modelo) 
no país, com a construção de uma pequena Icária (nome dado por Caber à 
sua utopia e mais tarde à sua colônia comunista na América).2 (MARX e 
ENGELS, 1948  p.65 e 66).  

 
 
 

No marxismo, historicamente, predominou a posição de que para se chegar 

ao socialismo era necessário tomar o poder através de uma revolução política. As 

cooperativas e os sindicatos eram muito mais uma correia de transmissão das idéias 

do partido comunista.  Nos documentos do 3º e 4º Congressos da Internacional 

                                                           
2 As explicações nos parênteses foram notas feitas por Engels na edição inglesa de 1888 e na edição alemã de 
1890. 
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Comunista3 foram aprovadas teses e resoluções sobre o tema e principalmente o 

papel dos comunistas nas cooperativas. Nas teses do 3º Congresso afirmava-se:  

 

Na época da revolução proletária, as cooperativas revolucionárias 
devem propor dois objetivos: ajudar os trabalhadores na sua luta pela 
conquista do poder político e onde este poder já foi conquistado, ajudar os 
trabalhadores a organizar a sociedade socialista. (INTERNACIONAL 
COMUNISTA apud BORGES, 1999, p.6) 

 
 
 

Outra questão que aparece no debate sobre o cooperativismo em várias 

partes do mundo é o grau de interferência do Estado sobre as cooperativas. No 

Brasil, a  história do cooperativismo é marcada pela tutela do Estado, tem-se 

registro, a partir de 1903, com o decreto Nº 979, de legislação relativa ao 

cooperativismo. Mas o controle estatal ocorre de forma mais organizada após 1932, 

com o governo Getúlio Vargas, através do decreto Nº 22.239 que consistia em 

regular a organização e o funcionamento das cooperativas.     

 

Para Magalhães (2001) os sistemas cooperativos adotados nos países de 

socialismo real, por serem fortemente atrelados ao Estado, sob a orientação do  

partido único, como nas experiências da União Soviética, Iugoslávia e as comunas 

na China, mantiveram um rígido controle ideológico sobre as Cooperativas, o que 

acabou  sufocando a participação comunitária e inviabilizando economicamente 

essas experiências solidárias. Nota-se que as teorias econômicas socialistas, desde 

a sua origem, no início do século XIX e até parte do século XX, eram pautadas pelo 

planejamento centralizado da economia, considerando-se a propriedade coletiva dos 

meios de produção como um dos pilares do pensamento socialista. A elaboração do 

plano anual passava por um processo de negociação política e de consulta, 

considerando vários níveis da burocracia estatal.  
 

Segundo Boaventura/Rodriguez (2002), os equívocos cometidos no 

socialismo mais centralizado, como o da União Soviética, podem ser assim 

resumidos: houve uma priorização do crescimento econômico e não das 

necessidades dos consumidores, isso gerou uma escassez de bens de consumo e 

                                                           
3 A 1ª Associação Internacional dos Trabalhadores, conhecida como Internacional Comunista, foi fundada em 
1864, a 2ª em 1889 a 3ª Internacional Comunista em 1919 e a 4ª em 1938.  
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das formas de adquiri-los; os planos tinham um papel importante ao forçar o uso dos 

meios de produção disponíveis, mas não estimulava a inovação e o aumento de 

produtividade. E, finalmente, havia uma dificuldade em obter matérias-primas por 

meios legais, o que acabou gerando um mercado ilegal paralelo à economia 

planificada.  

 

  Estava em questão o lugar do mercado na economia socialista, já que esse 

era considerado um mecanismo perverso, típico do capitalismo e que não deveria 

ser alimentado. Tal situação acabou gerando, em 1950, os primeiros estudos e 

experiências sobre socialismo de mercado. Buscava-se então um modelo alternativo 

ao capitalismo, mas que corrigisse as falhas do modelo soviético.  Esta tentativa 

ocorreu na Iugoslávia em 1948. Havia a descentralização da produção e 

participação dos trabalhadores. A economia assim, deixou de ser totalmente 

centralizada nas mãos do Estado, a propriedade dos meios de produção era da 

sociedade, através de cooperativas administradas pelos trabalhadores. Em que pese 

o governo ter como diretriz o plano geral qüinqüenal, as cooperativas estavam 

sujeitas aos mecanismos do mercado. No entanto, a relação entre planejamento 

centralizado e mercado foi conflituosa, não tendo tido êxito a tentativa. O mesmo 

ocorreu na Hungria e na Polônia no final das décadas de 1960 e 1970. 
 

   Dentre as experiências exitosas de cooperativismo, vale ressaltar a 

experiência do Complexo Cooperativo de Mondragon (CCM), na região basca da 

Espanha. Mondragon era uma pequena cidade industrial da Espanha com algo 

peculiar: forte influência dos anarquistas, comunistas, socialistas e conservadores.  

O CCM surge a partir da iniciativa de um padre católico, José Maria Arizmediarrieta, 

ao abrir uma escola técnica, cujos alunos decidiram pela criação da primeira 

Cooperativa do Complexo, a ULGOR. Esse padre defendia, como princípio 

cooperativista, a autogestão e a economia solidária.  

 

A primeira cooperativa foi industrial, fundada em 1956 com 24 trabalhadores, 

chegando a ter  4.000 operários e a liderar a produção de fogões e geladeiras na 

Espanha. À partir dessa experiência, buscou-se criar e fortalecer diversas 

cooperativas, formando uma rede de cooperação, entre elas: habitação, educação, 

consumo, serviços, agrícolas, entre outras.  (SINGER 2000)  
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Em 1982, somavam-se 85 Cooperativas Industriais. Se, por um lado o 

crescimento se apresentava como uma vitória, por outro lado, causou um problema 

de ordem filosófica: os procedimentos adotados para controlar o crescimento e os 

poucos espaços destinados ao controle social, acabou causando um distanciamento 

entre os trabalhadores. Como forma de tentar reverter essa situação foi criado um 

Conselho Social, democratizando a tomada de decisão interna.  Concluiu-se com 

isso que as cooperativas  solidárias para garantirem os seus princípios, deveriam 

manter-se pequenas.  A URGOR foi desmembrada em várias cooperativas para 

impedir a descaracterização do empreendimento solidário.  Embora a URGOR tenha 

se dividido, as cooperativas criadas mantiveram uma estreita relação entre elas.  

Foram criadas algumas de 2º grau, ou seja,  cooperativas com representação de 

diversas cooperativas, tais como: uma cooperativa de crédito (Caja Laboral Popular) 

que tinha o papel de financiar outros empreendimentos solidários e um Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas. (SINGER 2000) 
 

O Complexo de Mondragón se transformou numa grande referência de 

sucesso de experiências no campo da Economia Solidária. Para Singer (2000) essa 

experiência é uma clara demonstração de que é possível implementar uma nova 

cultura na produção e consumo, ancorados na democracia e na igualdade.  
 

Segundo Santos (2002), o êxito de Mondragón é explicado pela capacidade 

de articulação em redes e pelas estratégias acertadas ao tornar os 

empreendimentos competitivos no mercado global. Ao contrário do que ocorre no 

Brasil onde um alto índice de cooperativas não consegue sobreviver, foi constatado 

em Mondragón, entre 1956 e 1983, que das 103 cooperativas criadas até aquele 

momento, apenas 3 faliram e tiveram que ser liquidadas. Outro aspecto importante é 

o apoio do poder público, às redes, em pesquisas tecnológicas, programas de 

geração de trabalho, renda e estudos sobre a economia regional. O complexo é 

inovador e dinâmico, estando sempre na iminência de abrir novas cooperativas, já 

que ficou provado na prática a inviabilidade de empreendimentos volumosos.        
 

Neste processo, vale ressaltar o papel educativo dessas práticas de 

cooperação e o impacto que podem trazer para outros espaços de sociabilidade. 
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Putnam (1996) em sua obra “Comunidade e Democracia: a experiência da Itália 

Moderna”, faz uma retrospectiva histórica da Itália para entender por que algumas 

regiões são mais cívicas que outras e como valores cultuados por determinadas 

comunidades, podem alterar os rumos das instituições políticas.   

 

O autor recupera valores presentes na era medieval italiana e conclui que 

certas comunidades se apresentam mais aptas a gerir a vida em comunidade e 

construir instituições mais fortes, considerando o seu passado histórico. Putnam 

demonstra ainda que as modernas manifestações de solidariedade social e vida 

política, verificadas entre 1860 e 1920, tinham uma forte relação entre si, assim 

como com outros tipos de engajamentos político e cultural. A vida cívica foi 

percebida de forma mais efervescente justamente nas regiões onde, há um milênio, 

existiam diferentes modalidades de organizações assistenciais, políticas e 

econômicas.  

 

As comunas do norte da Itália tiveram suas origens nas associações 

voluntárias e, com o passar do tempo transformaram-se em verdadeiras Cidades-

Estados.  Os artesãos e comerciantes criaram as guildas para assistência coletiva. 

Estas constituíam-se por uma série de regras, pautadas nos princípios de ajuda 

mútua e solidariedade. Fortaleceram-se politicamente cada vez mais e tiveram um 

importante papel de formar lideranças nas principais comunas. Foi o fortalecimento 

deste espírito comunal que garantiu à comuna italiana medieval, um caráter singular 

que Putnam denominou de Comunidade Cívica. As instituições do republicanismo 

cívico, as redes de associações e a solidariedade, presentes nas comunas do norte, 

foram fundamentais para se construir relações de confiança. Os novos sistemas de 

participação adotados, o ambiente de colaboração e a solidariedade propiciaram 

avanço econômico e melhoramento do desempenho do governo, assim como o 

fortalecimento da sociedade civil organizada. As regiões mais cívicas hoje, foram no 

passado, por volta de 1330, as mais republicanas. (PUTNAM 1996) 

 

No século XIV, a Itália Republicana passou por uma forte crise, 

enfraquecendo o governo e a cultura de solidariedade que vinha sendo construída 

ao longo dos anos.  No século XVII, o norte deixa de ser republicano comunal, 

autocrático e independente e há um retorno ao feudalismo e as relações passam a 
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ser pautadas pelo clientelismo. Foi desmontada a estrutura institucional que 

potencializava o capital social conquistado através do espírito cívico e solidário, 

construídos naquela região.  Mas, apesar de todas as mudanças ocorridas, foi 

deixada uma herança político-cultural dos nortistas, muito embora desvinculada das 

instituições, prevalecia o espírito ético de participação e a preocupação com as 

questões coletivas. Na maioria das cidades, foram fundadas novas associações 

cívicas, beneficentes e educativas como alternativas paliativas dos problemas 

sociais e econômicos dos trabalhadores urbanos. Estas organizações carregavam 

heranças das comunas que existiram 700 anos antes. Além dessas associações, 

surgiram cooperativas de produção e de consumo, todas com o caráter de auto-

ajuda. (PUTNAM 1996) 

 

Para o autor, acima citado, o importante é ressaltar é que modelos de 

organizações sociais que prezam por relações horizontais, tendem a contribuir para 

a construção de instituições mais sólidas e eficazes. Quando a sociedade civil é forte 

e organizada gera um governo também mais forte e o desenvolvimento econômico 

se dá de forma mais intensa e eficaz, como ocorreu na região norte da Itália. O êxito 

econômico, provavelmente, é explicado por um ambiente pautado nas relações de 

confiança e na cultura de solidariedade existentes no norte, acoplado as estratégias 

eficazes quanto às oportunidades surgidas nos séculos XIX e XX.  

 

Além destas “duas Itálias”, ao sul Mezzogiorno e, ao norte, o Triângulo 

Industrial, temos, ainda, a chamada Terceira Itália, nas regiões centro-norte da Itália 

(Emília-Romagna, Vêneto e Lombardia). Trata-se de um exemplo exitoso, de arranjo 

político-econômico, pioneiro. Formaram-se, na década de 1970, nessa região, as 

primeiras Redes Horizontais de Cooperação entre pequenas e micro-empresas. 

Constitui-se um pólo de desenvolvimento com um aglomerado de empresas com 

uma estrutura industrial, e que tiveram um papel extremamente importante durante a 

recessão que assolou na Itália entre as décadas de 1970 e 1980.  Como 

repercussão disso para o conjunto da economia italiana foi, a região da Emilia-

Romagna,  que apresentou a mais alta renda per capita de toda a Itália no período. 

A fragmentação foi substituída pelo fortalecimento dos vínculos territoriais, 

despertando as potencialidades até então adormecidas. Nesses distritos industriais, 

os trabalhadores eram autônomos e organizados juntos aos seus sindicatos, 
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fazendo destes, instituições fortes. O sucesso dos distritos industriais, geralmente, 

era atribuído à participação cívica, à confiança mútua e às normas de reciprocidade.  

Além disso, o êxito da experiência da chamada “Terceira Itália” contou com três 

fatores muito importantes: a existência, em determinado território, de um montante 

de empresas familiares com forte grau de interação entre elas,  em que há troca 

informações e cooperação entre os atores locais e um ambiente sensível a 

inovações. Este tipo de cooperação entre pequenas e médias empresas foi 

percebida em vários países como na Alemanha (região oeste), Japão, Chile, 

Argentina e no México. (AMATO NETO, 2000) 
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2. OO  CCOOOOPPEERRAATTIIVVIISSMMOO  EE  AA  EECCOONNOOMMIIAA  SSOOLLIIDDÁÁRRIIAA  NNOO  BBRRAASSIILL    

 

2.1 O SURGIMENTO DO COOPERATIVISMO NO BRASIL 
                                    

As primeiras iniciativas de cooperativismo, no Brasil, surgiram no final do 

século XIX. Em 1887, aparecia a Cooperativa de Consumo dos Empregados da 

Companhia Paulista, em Campinas (SP) e a Sociedade Econômica Cooperativa dos 

Funcionários Públicos de Minas Gerais. Em 1899, foi fundada a Associação 

Cooperativa dos Empregados da Companhia Telefônica, uma cooperativa de 

consumo, em Limeira (SP). Em 1894, chegava a Cooperativa Militar de Consumo no 

Rio de Janeiro (RJ) e em 1895 em Camaragibe (PE). CULTI (2002)  

 

Contudo, a chegada do cooperativismo só será intensificada no início do 

século XX, com a chegada dos imigrantes europeus, com forte influência dos 

anarquistas. Estes investiram muito nas duas primeiras décadas do século XX na 

organização dos trabalhadores, tanto no movimento sindical quanto no 

cooperativismo, inspirados num projeto político revolucionário. Uma das primeiras 

experiências desse movimento, propriamente dito, foi a criação das Caixas 

Cooperativas criadas pelos imigrantes no Rio Grande do Sul a partir de 1902  

(FERREIRA, ANDRADE apud MENDONÇA 2002).  

  

Paralelamente ao cooperativismo, que sofria forte influência dos anarquistas, 

o estado brasileiro também começava a fomentar experiências cooperativistas. A 

origem, no Brasil, está associada à necessidade de desenvolvimento da agricultura 

voltada para o abastecimento do mercado interno. Tal processo foi acelerado 

devido, além da chegada de grande volume de imigrantes europeus, à abolição da 

escravatura e à expansão da produção do café no Estado de São Paulo. Mas a sua 

origem também é associada à necessidade do controle do Estado sobre os 

trabalhadores.  Em 1903, criava-se a primeira legislação, decreto lei 979, destinada 

ao cooperativismo e em 1932, Getúlio Vargas lançou o decreto lei 22.239, com o 

objetivo de regulamentar o funcionamento e a organização do cooperativismo.  
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Com a crise do emprego, a partir da segunda metade da década de 1970, os 

trabalhadores desempregados passaram a se organizar de diferentes formas, tanto 

nos trabalhos individuais informais como coletivamente, através de sistemas 

cooperativos e associações produtivas como meio alternativo de vencer o 

desemprego, garantindo condições mínimas de sobrevivência. 
 

As iniciativas de geração de trabalho e renda foram estimuladas a partir da 

década de 1970, período da ditadura militar, por várias instituições sociais, 

principalmente as Organizações Não Governamentais (ONGs) e religiosas. Exemplo 

disso é a igreja católica que desenvolveu ações comunitárias, estimuladas pelas 

entidades sociais que encampavam projetos de Educação Popular, incorporados 

mais tarde pelas Comunidades Eclesiais de Bases (CEBs). Os conteúdos 

trabalhados partiam da crítica da realidade local para depois desenvolverem projetos 

de geração de trabalho e renda.  
 

Na década de 1980, sensibilizada com a seca nordestina, a Confederação 

Nacional dos Bispos no Brasil (CNBB), em cooperação internacional, investiu na 

constituição de fundos para apoio a mini projetos. Surgiram, então os Projetos 

Alternativos Comunitários (PACs) tinham  como principal objetivo fortalecer os 

grupos autônomos de geração de trabalho e renda, sendo a Cáritas Brasileira, órgão 

da CNBB, a executora do programa que se estendeu por todo país.  

 

Observa-se que o modelo de cooperativismo implantado no Brasil, longe de 

representar política pública, sempre foi pautado por relações clientelistas e 

paternalistas.   Em plena Ditadura Militar, o cooperativismo brasileiro, foi sancionado 

através da Lei Nº 5.764/71, que o rege até os dias atuais.  

 

A legislação imposta estabeleceu um rígido controle do Estado sobre as 

cooperativas ao determinar vínculo formal destas à Organização das Cooperativas 

no Brasil (OCB), impedindo que as cooperativas se desenvolvessem de forma 

autônoma e independente do Estado, daí os artigos 105 e 107 da lei determinarem 

que:  
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A representação do sistema cooperativista nacional cabe à 
Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB – sociedade civil com 
sede na Capital Federal, órgão técnico-consultivo do governo, estruturada 
nos termos desta lei, sem finalidade lucrativa, competindo-lhe 
precipuamente.  

 
As cooperativas são obrigadas, para o seu funcionamento, a 

registrar-se na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade 
estadual, se houver, mediante apresentação dos estatutos sociais e suas 
alterações posteriores.  

 

 
Porém os limites estabelecidos pela legislação cooperativista, acoplado à 

burocracia para legalização das cooperativas e as despesas decorrentes desta, faz 

com que um grande volume de empreendimentos mantenha-se na informalidade ou 

seja institucionalizado como associação. Esta informação pode ser confirmada 

através do mapeamento da economia solidária no Brasil realizado em 2005 pela 

Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), vinculada ao Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) em parceria com o Fórum Brasileiro de Economia 

Solidária. Embora o mapeamento seja uma amostragem, é possível ter um 

panorama das instituições que compõe a economia solidária.  Segundo o 

mapeamento, figuras 1 e 2, 54% dos Empreendimentos Econômicos Solidários 

(EES) brasileiros, são registrados como associação e apenas 11% como cooperativa 

e 33% estão na informalidade. Observa-se que no Estado de Alagoas a 

informalidade é ainda maior, 47%, e a formalização em cooperativas tem uma 

queda, 6%, em relação aos dados nacionais.  
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Figura 1 
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   Fonte: Dados obtidos no Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária  

SENAES/MTE/2005.  
 

 
Figura 2 
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Fonte: Dados obtidos no Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária  

SENAES/ MTE/2005.  
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O registro como associação é uma estratégia para driblar a legislação 

brasileira, mas esta restringe, às associações, as atividades comerciais na sua 

plenitude. 

 

Diante deste quadro, cabe refletir sobre o grau de representatividade da 

OCB, já que apenas os empreendimentos institucionalizados como cooperativas 

podem a ela se associar, excluindo os empreendimentos da informalidade e as 

associações que exercem atividades similares às desenvolvidas nas cooperativas. O 

papel da OCB poderia, numa outra perspectiva, instrumentalizar esses 

empreendimentos informais ou associações a se transformarem em experiências 

sócio-econômicas sustentáveis.  
 

Se por um lado há o reconhecimento da importância do crescimento 

quantitativo de cooperativas e associações como possibilidade de geração de 

trabalho e renda na década de 1990, por outro lado, há sempre o risco destas, em 

nome da sustentabilidade econômica, reproduzirem, de forma piorada, o modelo de 

produção capitalista.    

 

  Vê-se assim que, no bojo da crise do emprego e com o aumento do 

número de cooperativas, tem sido bastante comum encontrar experiências do 

chamado falso cooperativismo, principalmente as Cooperativas de Trabalho. As 

falsas cooperativas ou “coopergatos” são formadas por empresas que se 

autodenominam como cooperativas, mas existem como meio de sonegar encargos 

sociais e de burlar a legislação trabalhista, não formalizando a relação de trabalho e 

não respeitando os direitos garantidos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

e na Constituição Brasileira de 1988. Estas experiências não carregam valores do 

chamado cooperativismo autêntico, como a autogestão, solidariedade e divisão 

eqüitativa das sobras.    

 

Diante do alto índice de desempregados desencadeando outras 

problemáticas sociais, na década de 1990, diversas instituições como: Organizações 

Não Governamentais, Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares  

Públicas, Movimento Sindical e Instituições Religiosas, intensificam suas assessorias 
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aos grupos de geração de trabalho e renda, objetivando buscar possibilidades de 

sobrevivência econômica desses trabalhadores.  
 

 

 

2.2 A ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO NOVA POSSIBILIDADE DE    
ORGANIZAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA DOS  TRABALHADORES  

 

 

Na década de 1990, com a descontrolada abertura comercial do Brasil, 

propiciando a entrada de grande volume de produtos importados com baixos preços 

e com a reestruturação produtiva, ocorre uma acentuada queda no nível de emprego 

formal, instaurando a maior crise no mundo do trabalho.  Como pode ser visualizado 

nas tabelas 1 e 2, em 1999, o desemprego atingia o índice de 19,3 % em São Paulo 

e, em Salvador, 27,7 %. Conseqüentemente, aumenta a informalidade, o índice de 

trabalhadores do setor privado sem Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) na região nordeste chega a  61,0 % e, no Brasil a  43,9 %, em 1999.   
 

 

 
Tabela 1 

 
Taxas de desemprego  

 Regiões metropolitanas do país e Distrito Federal 1996-1999 (%) 
 
 

Regiões 
Metropolitanas 

1996 1997 1998 1999 

São Paulo 15,1   16,0 18,2 19,3 
Porto Alegre 13,1 13,4 15,9 19,0 
Belo Horizonte 12,7 13,4 15,9 17,9 
Salvador  Nd 21,6 24,2 27,7 
Recife Nd Nd 21,6 22,1 
Distrito Federal 16,8 18,1 19,4 21,6 

Fonte: DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais, PED – Pesquisa de Emprego e 
Desemprego 
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Tabela 2 

Trabalhadores com Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) assinada 
no Brasil e em grandes regiões 1999 

 
 
Grandes Regiões Trabalhadores 

com CTPS 
assinada (%) 

 

Militares e 
estatutários (%) 

Trabalhadores 
sem CTPS 

assinada (%) 

Apenas 
trabalhadores do 

Setor privado 
sem CTPS 

assinada (%) 
Norte Urbana 30,8 20,6 48,7 61,3  
Nordeste 34,2 12,4 53,4 61,0 
Sudeste 57,0 9,8 33,1 36,7 
Sul 59,1 9,8 31,0 34,4 
Centro-Oeste  40,0 14,5 45,4 53,2 
Brasil 49,8 11,2 39,0 43,9 
 
Fonte: IBGE/PNAD 
Elaboração: DIEESE (com alguns recortes feitos pela autora) 
Obs: Não incluída a população da zona rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá 
 
 
 
  

Em janeiro de 2006, constata-se uma redução do índice de desemprego em, 

pelo menos 5 regiões metropolitanas e no Distrito Federal, mas o desemprego é 

ainda bastante alto, principalmente na capital do estado da Bahia, conforme pode 

ser observado na figura 3. 
 

 

Tabela 3 
 

Taxas de desemprego total 
 Regiões metropolitanas do país e Distrito Federal jan/2005 e jan/2006 (%) 

 
 

Regiões 
Metropolitanas 

Janeiro 2005 Janeiro 2006 

São Paulo 16,7    15,7 
Porto Alegre 14,3 13,2 
Belo Horizonte 17,3 15,5 
Salvador  24,8 23,7 
Recife 20,5 21,2 
Distrito Federal 19,2 18,6 

Fonte: DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais, PED - Pesquisa de 
Emprego e Desemprego na Região Metropolitana do Recife /2006  
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Concomitantemente à conjuntura econômica, com elevado índice de 

desempregados no Brasil, surge a economia solidária.  A proposta da economia 

solidária é bem abrangente e plural, ou seja, abarcando todos tipos de iniciativas 

econômicas que estão no campo solidário. É  alimentada por um projeto que vise a 

formulação de um novo modelo de desenvolvimento, se contrapondo aos 

tradicionais modelos de produção, fundamentados na teoria capitalista. Nesta 

perspectiva uma das suas ações tem sido a organização econômica e política dos 

trabalhadores.  
 

  Boaventura/Rodriguez (2002) levantam três aspectos perversos do sistema 

capitalista: em primeiro lugar, este gera desigualdades econômicas e de poder. A 

separação entre capital e trabalho e a apropriação privada dos bens públicos 

produzem rendimentos desiguais e relações sociais pautadas na subordinação do 

trabalho ao capital. Em segundo lugar, as relações estabelecidas pelo mercado 

capitalista produzem formas de sociabilidades empobrecidas, em que se privilegia o 

individual e não o social. E, finalmente, a exploração desmedida dos recursos 

naturais pelos padrões de produção e consumo exigidos pelo capitalismo coloca em 

risco a sobrevivência futura do próprio planeta.  

 

Também nessa perspectiva, Singer (2002) acha ser possível construir uma 

sociedade igualitária a partir da constituição de uma economia solidária, em 

substituição à competitiva.  Esse tipo de economia extrapola a questão econômica, 

resgata valores como a solidariedade, o controle social e a cooperação, ausentes no 

sistema capitalista. A preocupação com o meio ambiente e com a humanidade 

também é um diferencial, quando comparado ao capitalismo, que historicamente, 

privilegiou a acumulação de capital e a competição individualizada.  Tal modelo é 

uma importante ferramenta que possibilita pensar um outro tipo de desenvolvimento 

que incorpore todos os setores sociais e todas as dimensões do desenvolvimento.    
 

O termo “economia solidária” sofre pequenas nuanças, tais como economia 

popular solidária e sócio-economia solidária. O termo “economia social” tem sido 

ainda muito usado, algumas vezes para designar experiências de economia 

solidária, erroneamente. Há algumas diferenças ideológicas entre os dois termos. E, 
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nessa “guerra de sentidos” vale ressaltar as fronteiras existentes entre eles, 

conforme citação abaixo:  

 

Costuma-se definir a economia social como um conjunto de 
organizações e empresas cujas atividades produtivas respondem a 
princípios prioritários: adesão livre, democracia interna (uma pessoa, uma 
voz), lucratividade limitada (reinvestimento dos excedentes na ação social e 
não-lucratividade individual dos associados), respeito da dimensão humana 
da atividade e solidariedade. Os três pilares desta economia são as 
cooperativas, inseridas na economia mercantil; as mutualidades, inseridas 
na economia não mercantil, com o aval do Estado providência; as 
associações, caracterizas pelo trabalho de proximidade (WAUTIER 2003, p. 
109 e 110)           

 

 
Diferentemente do que ocorre na economia social, a economia solidária se 

propõe a organizar e comercializar todas as formas de produção, crédito e  

consumo, orientadas pelos princípios solidários, não se restringindo à grupos 

formalizados através de cooperativas, mesmo porque 54% dos EES no Brasil estão 

organizados em associações produtivas e 33% estão ainda na informalidade. 

(SENAES/MTE/2005)   

 

A economia solidária é sustentada por um projeto político de 

desenvolvimento local e se preocupa com os valores, sentido e significado das 

práticas dos EES. O cooperativismo fornece um dos instrumentos de organização 

dos trabalhadores para gerir o empreendimento econômico pautado na cooperação, 

na democracia e na socialização dos resultados, visando ao desenvolvimento 

econômico e social.  
 
 

A economia no campo solidário vem sendo discutida há, pelo menos, dois 

séculos, a partir de um conjunto de experiências espalhadas pelo mundo. Pelo perfil 

do cooperativismo implantado no Brasil, na sua maioria, sob a tutela do Estado, fez 

com que este debate ficasse adormecido até o início da década de 1990. Com a 

queda no índice do emprego formal, que se apresenta como uma tendência não 

sazonal, mas estrutural, a classe trabalhadora passou a buscar outras possibilidades 

de geração de trabalho e renda.  Há um crescimento do número de cooperativas  

associações no campo solidário e novas expressões desta passam a existir: os 

“clubes de trocas”; caracterizados pela criação de uma moeda própria para o 
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intercâmbio de produtos ou pela simples troca de produtos equivalentes; empresas 

privadas falidas que passam a ser administradas pelos trabalhadores e os bancos 

populares capazes de financiar os pequenos empreendimentos. Foram criados 

também alguns instrumentos, capazes de promover a integração e a organização 

em rede desses empreendimentos, além da criação dos Fóruns Estaduais e 

Nacional de Economia Solidária, espaços de intercâmbios de experiências. 

 

Embora a discussão sobre economia solidária esteja ancorada numa 

proposta política mais abrangente, repensando o modelo de desenvolvimento 

adotado no Brasil, percebe-se que a ascensão dessa proposta tem ocorrido nos 

momentos de forte crise do mercado de trabalho formal e nos descensos das lutas 

dos trabalhadores. Este fenômeno pode ser percebido em alguns momentos 

históricos: Na Inglaterra, houve grande crescimento da cooperativa de Rochdale nas 

décadas de 1850 e 1860 e se deu em decorrência da derrota do movimento operário 

em 1830. No Brasil, com a crise do emprego, a partir da segunda metade da década 

de 1970, os trabalhadores desempregados procuraram se organizar 

economicamente de diferentes formas, tanto nos trabalhos individuais informais 

como coletivamente, através de sistemas cooperativos, como meio alternativo de 

vencer o desemprego, garantindo condições mínimas de sobrevivência. 

 

Se, por um lado, a opção pela economia solidária aparece como alternativa 

de geração de trabalho e renda nos momentos de desemprego, por outro lado, 

reacende o desejo de repensar o modelo capitalista, deixando de ser uma questão 

sazonal para se transformar numa proposta de transformação social. Porém, no 

movimento de esquerda, não há consenso sobre esta questão. Se, para alguns, é 

vista como a terceira via entre o capitalismo e o comunismo, ou como tática para 

minar as bases do capitalismo, para outros, não passa de formas paliativas de 

geração de trabalho e  renda e como rompimento com os ideais da transformação 

radical da sociedade.  
 

A organização produtiva autônoma dos trabalhadores ao longo da sua 

história no Brasil, em poucas situações, foi vinculada a um projeto político socialista. 

O movimento de esquerda brasileiro não viu, no cooperativismo, papel revolucionário 

como em alguns países da Europa, portanto este tema foi considerado secundário 
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na agenda de luta da esquerda brasileira. O investimento foi na organização sindical, 

acreditando-se e reivindicando permanentemente o pleno emprego. Por uma 

exigência conjuntural, o desemprego crescente, a esquerda foi pressionada a tomar 

posição, para além das críticas às políticas governamentais,  em relação ao grande 

volume de trabalhadores excluídos do mercado formal. Nas figuras 3 e 4, “Motivo 

para Criação do EES”, no Brasil e em Alagoas, observa-se que um dos motivos 

apontados no Mapeamento da Economia Solidária foi uma alternativa ao 

desemprego.   
 

 

 
Figura 3 
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Fonte: Dados obtidos no Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária  

SENAES/ MTE/2005.  
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Figura 4 
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Fonte: Dados obtidos no Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária  

SENAES/ MTE/2005.  
 
 
 
 
 

O modelo sindical corporativo, burocratizado e legalista, herdado do período 

Varguista, limitou-se a representar apenas os trabalhadores que estavam na 

formalidade, ou seja com Carteira de Trabalho de Previdência Social (CTPS). Diante 

do alto índice de trabalhadores sem vínculo empregatício e, conseqüentemente com 

o enxugamento da máquina sindical, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) 

começou a refletir sobre políticas de geração de trabalho e renda para esses 

trabalhadores, alargando sua posição em relação à representatividade apenas dos 

trabalhadores assalariados.   

 

No final de 1998, a CUT aprovou a criação de um grupo de trabalho que se 

debruçou sobre o tema e começou a formular uma política voltada para a economia 

solidária. A central decidiu, em seu  7º Congresso Nacional em 2000, como uma das 

políticas estratégicas para o movimento sindical cutista, uma ação concreta em 

relação à economia solidária que consistia em  continuar lutando pela garantia do 
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emprego, mas também: estimular e contribuir para a organização dos trabalhadores 

desempregados; combater o falso cooperativismo; lutar para implementação de 

políticas públicas que viabilizassem a economia solidária e contribuir na construção 

do cooperativismo autêntico, através da Agência de Desenvolvimento Solidário 

(ADS), da Central Única dos Trabalhadores (CUT) com escritório em vários estados 

do Brasil. A proposta da Central veio ancorada por uma visão crítica ao modelo de 

desenvolvimento adotado no Brasil e a necessidade de implementação de novos 

padrões de desenvolvimento, capazes de promover o crescimento econômico 

sustentável e a distribuição das riquezas produzidas. 
 

Como reflexo de uma nova postura política dentro da CUT em relação a esta 

temática, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC paulista em seu 3º Congresso, 

reconhece a importância da unificação das lutas sindicais às cooperativistas. Os 

metalúrgicos também deliberaram pelo fortalecimento da economia solidária, criação 

de cooperativas de produção visando incorporar os desempregados,  exigir dos 

poderes públicos medidas concretas de fortalecimento das cooperativas e a filiação 

dos cooperados ao sindicato. 

 

A importância da reflexão em Economia Solidária deve-se ao lugar peculiar 

que o tema ocupa na conjuntura político-econômica na atual fase do capitalismo. 

Este, ao longo de sua história, não conseguiu promover políticas de inclusão social 

para o conjunto da sociedade. Esta lacuna fez com que os próprios trabalhadores 

construíssem políticas alternativas de inclusão social. O capitalismo globalizante tem 

sido confrontado e desafiado constantemente, seja através das manifestações de 

protesto, quanto à sua prática e valores desumanizadoras em  diferentes países, 

seja na busca por políticas concretas que possam minar as bases deste modelo 

político-econômico. A criação do Fórum Social Mundial surgiu como importante 

espaço de reflexão sobre essas políticas excludentes e como meio, embora não 

sendo um fórum deliberativo, como lugar capaz de trazer elementos para a 

formulação de políticas alternativas de inclusão social.     

 

Tanto a teoria quanto a prática cooperativista são muito diversificadas, 

ocasionando duas grandes vertentes: de um lado, um grande volume de 

experiências que está no campo da economia solidária, pautada por princípios 
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solidários, de outro,  também há um outro bloco de  experiências que não defendem 

a autogestão das cooperativas, têm como foco os resultados financeiros e os 

grandes empreendimentos e não  privilegia o cooperado e a participação 

democrática deste. Esses, últimos, embora carreguem, nos seus discursos, os 

princípios do cooperativismo, sistematizados no congresso da Aliança Cooperativa 

Internacional, pelas suas características, são considerados de Economia Social e 

não de Economia Solidária. Os empreendimentos que têm este perfil, geralmente, 

são  vinculados à Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Esta é uma das 

razões pela qual a OCB sempre foi alvo de polêmica no meio cooperativista e sendo 

um órgão ligado ao Estado (Ministério do Trabalho), está amparada pela Lei do 

Cooperativismo, criada em 1971, em pleno regime autoritário. A Lei Nº 5.764/71, que 

regulamenta o cooperativismo no Brasil, entre outras questões, impõe registro das 

organizações cooperativas à OCB, embora a Constituição Brasileira promulgada em 

1988 estabeleça autonomia de organização dos trabalhadores em relação ao 

Estado.   

 

Com a iniciativa da atual gestão do Governo Federal de potencializar a 

economia solidária, ocorre uma disputa de espaços políticos. De um lado a OCB que 

possui respaldo na Lei do Cooperativismo para ter a representação dos cooperados, 

por outro lado, no campo da economia solidária tem algumas instituições, tais como: 

a União e Solidariedade das Cooperativas e Empreendimentos Solidários de 

Economia Social do Brasil (UNISOL-Brasil), União Nacional de Cooperativas da 

Agricultura Familiar e Economia Solidária (UNICAFES) e a Associação Nacional dos 

Trabalhadores e Empresas de Autogestão (ANTEAG) que também reivindicam a 

representação nacional dos empreendimentos. Encontra-se em debate  a discussão 

do Projeto de Lei Nº 171/99, nova lei do cooperativismo, cujo centro da questão é 

manter a unicidade ou garantir a pluralidade. Esta última garante a livre organização 

e filiação à instituição que melhor atender às necessidades dos empreendimentos.     
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2.3 O PERFIL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL  
 

Na expectativa de formulação de política pública capaz de dar solução aos 

problemas que ameaçam a economia solidária, o Governo Federal criou, em 2003, a 

Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), vinculada ao Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE). Uma das primeiras iniciativas foi mapear e diagnosticar  

os EES brasileiros para, a partir daí, planejar e implementar uma política de apoio 

concreta, com: acesso a tecnologias, crédito, comercialização, formação, uma 

legislação que atenda as necessidades dos grupos solidários, acesso diferenciado à 

Previdência Social e redução de impostos. O mapeamento da economia solidária foi 

realizado pela SENAES/MTE, em parceria com o Fórum Brasileiro de Economia 

Solidária. Vale lembrar que não foi realizado um senso, mais uma amostragem de 

41% do total de municípios brasileiros existentes, representando 14.954 EES 

entrevistados.  

 

Esse mapeamento possibilitou uma “radiografia” da economia solidária no 

Brasil, até então os dados disponíveis que alimentavam as pesquisas sobre 

cooperativismo eram os obtidos pela OCB, sabe-se dos limites destas informações, 

já que os seus filiados são apenas as cooperativas juridicamente formalizadas.  Para 

classificar se o empreendimento possuía características de economia solidária ou 

não consideraram-se quatro características fundamentais nos empreendimentos: 

cooperação, autogestão, viabilidade econômica e solidariedade. (MTE/SENAES, 

2006) 

 

O mapeamento detectou 1.120 Entidades de Apoio, Assessoria e Fomento à 

Economia Solidária (EAFs) no Brasil, destas 51% estão localizadas no Nordeste do 

país, considerando a distribuição territorial. Tais dados demonstram o grau de 

precariedade e de ausência de políticas públicas nessa região do país, sendo 

necessário a intervenção das EAFS e, entre elas, 46% são Organizações Não 

Governamentais (ONGs). 

 

Segundo o mapeamento da economia solidária no Brasil 68% dos EES têm 

problemas na comercialização, 49% no acesso a crédito e 27% apoio e assistência 

 



 42

técnica. Na região nordeste, em particular, 58% dos empreendimentos afirmaram 

apresentar maior dificuldade no acesso a crédito. 

 

Entre os problemas que rondam a sobrevivência dos EES tem-se a 

ineficiência, com a conseqüente falência destes. Um alto índice de pequenos 

empreendimentos no Brasil não consegue sobreviver por falta de capital de giro, de 

diagnóstico técnico sobre a viabilidade econômica do produto ou serviço.  Outra 

questão é a falta de clareza dos princípios solidários, ocorrendo um rompimento 

paulatino dos ideais cooperativistas. Os baixos rendimentos no processo de 

estruturação do empreendimento e a flexibilização das relações de trabalho dentro 

das cooperativas é uma preocupação, levando os sócios fundadores a terem, muitas 

vezes, longas jornadas de trabalho para darem conta da demanda.  

 

Uma questão importante que aparece no mapeamento é a baixa 

remuneração dos empreendedores, 71,64 % destes no Brasil, e 54 % dos alagoanos 

recebem até trezentos reais, como pode ser verificado nas figuras 5 e 6.  Os 

problemas relativos à  comercialização, ao acesso crédito e à assistência técnica 

podem justificar os baixos rendimentos dos EES.  

 

Com estes dados é possível concluir que grande parte dos EES que compõe 

a economia solidária é de economia popular, ou seja: 

 

  alimentam-se, portanto, das práticas reciprocitárias tecidas no 
quotidiano dos grupos comunitários, base para a produção e 
desenvolvimento de atividades econômicas. Estas supõe uma articulação 
fina entre as necessidades e os saberes locais. (LAVILLE E FRANÇA 
FILHO 2004, p. 179 ) 

 

 Estas iniciativas, que ocorrem geralmente nos bairros periféricos das 

cidades ou no meio rural, são precárias de infra-estrutura e de capital de giro, 

incapazes de potencializar as atividades comerciais. O rendimento obtido, 

freqüentemente, garante apenas a subsistência dos grupos familiares. 

 

Embora a baixa remuneração dos empreendedores solidários possa 

aparecer como dado relevante, vale ressaltar também que 44% dos EES brasileiros 
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e 20% destes em Alagoas informaram ter o EES como fonte complementar de 

renda.  

 
Figura 5 
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   Fonte: Dados obtidos no Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária – SENAES/ MTE/2005.  
 
 
 

Figura 6 
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Fonte: Dados obtidos no Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária – SENAES/ MTE/2005.  
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33..  GGEESSTTÃÃOO  EE  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  NNAA  CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA  PPIINNDDOORRAAMMAA  
 
 
3.1 BREVE HISTÓRICO   

 

A Cooperativa Pindorama, é uma experiência agro-industrial, com 33 mil 

hectares de terra,  situada ao sul do estado de Alagoas. Sua sede fica situada no  

município de Coruripe, mas suas terras se estendem até o município de Penedo.  

 

A colonização de Pindorama foi iniciada em 1954, pela Companhia 

Progresso Rural (CPR), uma empresa particular, encarregada, juntamente com o 

Instituto Nacional de Imigração e Colonização (INIC), órgão governamental, de 

fundar e desenvolver colônias agrícolas em diversas partes do Brasil.  

 

A Cooperativa foi criada, em 1956, por uma iniciativa  do suíço René 

Bertholet (1907-1969), diretor da CPR, que se demitiu com o objetivo de organizar 

os colonos da referida cooperativa. Na época, ela era registrada como Cooperativa 

de Consumo Pindorama Ltda, conforme legislação vigente. Em 1959, a antiga 

Cooperativa de Consumo passou a ser uma Cooperativa Agrícola e de Colonização.  

 

Bertholet foi o idealizador dessa cooperativa e ela era vista por ele como um 

importante instrumento de desenvolvimento sustentável, capaz de garantir qualidade 

de vida aos agricultores e evitar o êxodo rural nordestino para o sul do país. Chegou 

ao Brasil em 1949, com a tarefa de organizar uma colônia de agricultores em 

Guarapuava, no estado do Paraná, para 500 famílias oriundas da Áustria tendo o 

apoio de entidades suíças. Bertholet trazia consigo os ideais socialistas e o desejo 

de construir uma nova sociedade, afirmação que pode ser confirmada em algumas 

publicações sobre Bertholet, conforme se constata em Lemos (2006 - p.11 e 28): 

 

Para os Bertholet, o ideal socialista não era simplesmente uma 
herança, mas era preciso construí-lo no trabalho duro de cada dia. O lar de 
René e Raymond [seu irmão] era uma escola viva de participação 
cooperativista, ou todos irremediavelmente estariam perdidos.   
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Eles [Bertholet e Hanna, sua esposa] acreditavam na construção de 
uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais solidária. 

  

Ele era um militante de esquerda, foi quadro político da Liga Socialista 

Internacional na década de 1930, tendo forte vínculo com o movimento sindical 

alemão e lutando a favor dos judeus contra o poder de Hitler. Devido às suas 

posições políticas,  foi preso, exilado e expulso da Alemanha.  

 

Esse passado militante de Bertholet favoreceu as articulações políticas, 

quando, no Brasil, passou a organizar duas experiências de cooperativismo, uma no 

estado do Paraná e, posteriormente, em Alagoas, conseguindo assim boas parcerias 

internacionais, principalmente na Suíça e na Alemanha. 

 

Essa última experiência, de Alagoas, foi beneficiada em diversos momentos 

históricos por financiamentos do Governo Federal e por recursos humanos e 

financeiros da Suíça, Alemanha, Estados Unidos e Holanda. Esses recursos foram 

fundamentais para garantir a infra-estrutura e a viabilidade econômica da 

cooperativa. Vieram recursos financeiros e equipamentos do Governo da Suíça e da 

Alemanha Ocidental, em 1962 e 1963 e além disso, contou com o trabalho voluntário 

de técnicos holandeses até 1972, vinculados aos Programas Aliança para o 

Progresso, os chamados Voluntários da Paz. (SILVA 1993). Para Carvalho (2005 

p.10): 

O nascimento da Colônia Pindorama pode ser explicado, 
originalmente, pela combinação, por um lado, da política pública federal, 
centrada, na época, na estratégia de colonização de terras devolutas como 
forma de enfrentar o problema agrário, detectado desde o século anterior, e, 
por outro lado, da existência de terras abandonadas, ou de baixo preço, em 
Alagoas.   

 

A Cooperativa, na sua origem,  foi considerada como o  “paraíso dos 

pobres”, isso se deve a alguns benefícios que os agricultores passaram a ter com a 

constituição do empreendimento. O colono recebia além de uma casa para morar, 

um lote residencial com 4.500 m2, um lote agrícola, cuja área variava de 20 a 30 

hectares com 100 mil pés de coqueiros, um hectare de araruta, mandioca, batata 

doce e feijão, entre outras plantações, um depósito para colheitas, um estábulo, 

carroças, alguns animais, adubo, sementes e alguns equipamentos agrícolas. Além 
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disso, tinha uma assistência financeira destinada à subsistência e à agricultura.  No 

“Hino da Pindorama”, transcrito abaixo, é possível se ter uma idéia da satisfação 

desse colono em relação aos benefícios trazidos pela cooperativa. O agricultor, até 

então “sem eira nem beira” e destinado a migrar para a região Sudeste agora 

poderia gozar de alguma segurança e repensar a sua saída e de sua família para 

outras localizadas em busca de uma vida melhor. (PEREIRA 1985, p. 05,15 e 19).  

 

Hino da Pindorama  
  

Na Pindorama eu sou um homem livre 
Na Pindorama eu sou independente  
Sou um colono, tenho minha terra própria 
Agora sim é que eu vivo alegremente 

 
Minha família agora é amparada 
Com casa própria e terra para plantar 
Agora sim, amo a terra, ela me ama 
Sou um colono da Colônia Pindorama 

 
 
 

No período de 1962 a 1969, circulou, na cooperativa, uma moeda alternativa 

à moeda vigente no país, chamada de “gabão”. Inicialmente, funcionou para obter  

alimentação “alimentos da paz” doados pelos americanos, depois passou a ser 

utilizada também nas feiras e mercearias locais. O colono recebia os gabões, ou 

seja, os bônus  que variavam entre Cr$ 5,00 (cinco cruzeiros) e Cr$ 1.000,00 (hum 

mil cruzeiros) e pagava com os produtos obtidos na lavoura. (PEREIRA 1985) 

 

Na década de 1970, foi introduzida a cana-de-açúcar para abastecer uma 

destilaria  financiada pelo PROÁLCOOL, instalada na área da Cooperativa e em 

outras áreas periféricas. Este programa visava à substituição do combustível 

importado pelo álcool nacional e os programas POLONORDESTE e PROÁLCOOL 

se apresentavam como estratégias intervencionistas do Estado, culminando com a 

consolidação do Complexo Agro-industrial. O POLONORDESTE tinha como objetivo 

“promover o desenvolvimento e a modernização das atividades agropecuárias de 

áreas prioritárias do Nordeste” (Decreto 74.794/74 apud SILVA, 1993 p.25). Durante 

o período de 1977/1982, foi implantado o Programa de Desenvolvimento na Colônia, 

investindo em diversos setores econômicos da Cooperativa. 
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Quanto à capacitação profissional dos cooperados da comunidade e dos 

parentes dos associados, é de responsabilidade do Centro de Treinamento Rural da 

Pindorama (CETRUP), custeado até 1974 pela Fundação Alemã Friedrich Ebert 

Stiftung. Após 1974, a manutenção tanto do CETRUP quanto das escolas nas 

aldeias passou a ser responsabilidade da Cooperativa.  

 

As terras da cooperativa foram compradas e divididas em lotes e um 

conjunto desses lotes forma as 20 micro regiões, mais conhecidas como aldeais. A 

primeira distribuição de terra foi realizada para cerca de 120 sócios fundadores, hoje, 

as terras estão divididas em 1.450 lotes, distribuídos para 1.168 associados.  

 

Sem os investimentos do PROÁLCOOL  e POLONORDESTE, garantidos 

nas décadas de 1970 e 1980, a Cooperativa entrou na década de 1990 retomando a 

sua antiga estratégia, a diversificação produtiva. Esse projeto visava ao 

fortalecimento da fruticultura e infra-estrutura industrial, capazes de agregar mais 

valor a ela. Tal  retomada teve como pilares de sustentação a construção de uma 

fábrica de derivados de coco, uma fábrica de beneficiamento de leite e a 

modernização da fábrica de sucos.  

 

As atividades econômicas desenvolvidas pela cooperativa são: agricultura 

com ênfase para a cana-de-açúcar, fruticultura (abacaxi, acerola, maracujá, coco, 

goiaba, mamão, graviola, entre outras), a pecuária (bovina leiteira e de corte), 

avicultura de corte e a  indústria (produção de suco de fruta), mas também possui 

uma destilaria, onde se processam 4.000 toneladas de cana, produzindo 320.000 

litros de álcool anidro e hidratado, além de 6.000 sacas de açúcar ao ano. A usina 

de açúcar foi implantada com recursos próprios, em 2003, custando à cooperativa 

R$ 13,8 milhões.  

 

Dedica-se ainda, à industrialização de sucos de frutas nos sabores: 

maracujá, caju, acerola, abacaxi, goiaba, manga e uva, sendo que as matérias-

primas dos sucos de  abacaxi, acerola e maracujá são da própria cooperativa, 

fechando assim a cadeia produtiva. A fábrica também produz leite de coco e coco 

ralado, com matéria prima própria, além do beneficiamento da produção leiteira, 

transformando-a em leite tipo “c”, manteiga e doce de leite.  
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3.2 AUTOGESTÃO COMO TIPO IDEAL E DESAFIO  

 

A gestão compartilhada é o ponto de partida para classificar se um 

empreendimento está na perspectiva da economia solidária ou economia social.  Se 

por um lado, a economia solidária tem como valores fundamentais, a cooperação, a 

autogestão, a viabilidade econômica e a solidariedade; a economia social valoriza a 

gestão especializada e profissional, a educação cooperativa, a responsabilidade 

social e a intercooperação (MTE/SENAES/2006 e BIALOSKORSKI NETO, 2004).  

Para Bialoskorski Neto: 

 
Há de se desmistificar o mercado e as forças produtivas para as 

cooperativas integrantes da Economia Solidária, de maneira que se 
possibilite que a cooperativa esteja desvinculada de paradigmas de origem 
social e política e para que ela esteja próxima da realidade de geração de 
renda e emprego por meio da eficiência econômica, que é o seu objetivo e 
razão de sucesso.   (Bialoskorski Neto 2004, p. 9) 

 

 

A proposta da economia solidária passa pela autogestão dos 

Empreendimentos Econômicos Solidários, mas há um longo caminho a ser 

percorrido para alcançá-la, como descreve Melo Neto (2004).      

 

A autogestão se constitui como manifestação de gerência 
técnica e, essencialmente, política.(...) Uma prática, para ser 
considerada autogestionária, carece de que as suas relações 
de trabalho entre os membros não estejam condicionadas a 
qualquer outro tipo de vínculo de posse dos bens de produção 
que não o estabelecido por todos. O exercício da autogestão 
não pode combinar relações de exploração do trabalho 
humano ou incentivar a exploração do grupo em relação a 
trabalhadores pertencentes ou não ao próprio grupo de 
produção. A ocupação para a geração de renda não comporta 
quaisquer outras diferenciadas expressões de relações de 
trabalho que provoquem ainda mais a sua divisão ou 
estabeleçam práticas alienantes na efetivação desse trabalho 
(MELO NETO, 2004, p.104 e112).  
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Para Motta, “A sociedade autogestionária é a sociedade organicamente 

autônoma, constituída de um feixe de autonomias, de grupos se auto-administrando, 

cuja vida exige a coordenação, mas não a hierarquização”. (MOTTA apud MELO 

NETO, 2004, p.98) 

 

Numa gestão autogestionária são estabelecidos mecanismos capazes de 

efetivá-la, um deles são as formas participação. Este conceito é bastante amplo e 

polêmico. Em primeiro lugar trata-se de uma opção política. No sentido estrito, 

refere-se às situações em que o indivíduo contribui direta ou indiretamente para uma 

tomada de decisão política.  

 

A garantia das gestões participativas é um grande dilema nos 

empreendimentos solidários por alguns motivos: primeiro, porque falta aos 

trabalhadores experiência em gestão compartilhada já que historicamente, no 

modelo capitalista de produção, os trabalhadores nunca participaram da gestão das 

empresas, a eles sempre coube executar tarefas sem participação no planejamento, 

havendo uma tendência dos trabalhadores reproduzirem as metodologias 

empresariais: a hierarquização e centralização; segundo, porque os processos 

participativos demandam mais tempo e paciência na construção dos consensos e, 

até quando estes não são possíveis, o respeito pela posição divergente e em 

terceiro lugar, falta-lhes estabelecer instrumentos capazes de promover a 

implementação da gestão participativa. Por isso surge o questionamento: Seriam 

apenas as assembléias (ordinárias e extraordinárias) as ferramentas para o 

exercício da democracia interna ou é possível estabelecer outros espaços de 

participação ou forma de gestão em que há partilha das decisões, do poder ?  

 

Observa-se no Mapeamento da Economia Solidária, figuras 7 e 8, que 

aproximadamente 50% dos EES no Brasil e 66% destes no estado de Alagoas se  

reúnem mensalmente. Embora as reuniões ou assembléias, por si só, não 

representem participação plena dos cooperados, mas é um dado relevante, por ser 

um espaço privilegiado para  discussão e encaminhamento das ações da instituição. 

Na pesquisa, houve um destaque para a região Nordeste em relação à periodicidade 

mensal (64,7%) das reuniões e assembléias. Foi constatado também que em 3.23% 

dos EES no Brasil e 3% em Alagoas não realizam assembléias gerais. 
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Figura 7 
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   Fonte: Dados obtidos no Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária – SENAES/ MTE/2005.  
 
 
 

Figura 8 
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Em relação às formas de participação dos sócios, os dados revelam, figuras 

7 e 8, que há várias instâncias onde é possível a participação dos cooperados: nas 

decisões cotidianas, eleição da diretoria, prestação de contas, acesso aos registros 

e informações, decisão sobre o destino das sobras e fundos e definição do Plano de 

trabalho.  No caso de Alagoas ocorre uma queda em relação à Decisão sobre o 

Destino das Sobras e Fundos e Definição do Plano de Trabalho, alcançando os 

índices de 22% e 23% respectivamente. Apenas em relação à remuneração e 

contratação de pessoal há pouca participação. 15% dos EES no Brasil e 5% destes 

em Alagoas, informaram não participarem deste tipo de decisão. Esta, certamente, é 

uma função da diretoria ou gerência. Apenas 3% dos EES no Brasil e 2% em 

Alagoas afirmaram não existir nenhum tipo de participação dos sócios nas decisões 

da instituição.      

 
 
 

Figura 9 
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Fonte: Dados obtidos no Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária – SENAES/ MTE/2005.  
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Figura 10  
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Fonte: Dados obtidos no Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária – SENAES/ MTE/2005.  
 

 

Em ACUNÃ, NÚÑEZ e RADRIGÁN (2003, p.70, 74 e 75)  encontra-se: “Nos 

preguntamos si la participación se remite a un mero discurso ideológico o por el 

contrario se encarna en políticas, estructuras y procesos que permiten y estimulan 

de manera efectiva en la operación de la organización” para aprofundamento sobre 

esta questão os autores em referência acham fundamental um marco conceitual que 

possa dimensionar e explicar o fenômeno da participação. Tais autores identificam 

três aspectos fundamentais capazes de contribuir com este estudo: O primeiro é que 

a implementação de metodologias participativas é fruto da ação das lideranças da 

organização, sustentada por uma ideologia capaz de favorecer as relações humanas 

nos grupos. Elencam quatro ideologias que dão suporte à participação: a 

democrática, a socialista, a de desenvolvimento e crescimento humano e a que 

promove a eficiência da produtividade. Esses autores fazem uma síntese dos 

conteúdos que compõem cada ideologia: 
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Figura 11  
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revolucionario en la 
sociedad 

Desarrollar la 
personalidad de los 
trabajadores. 
Preservar la salud 
mental 

Alcanzar al 
máximo 
resultados de 
eficiencia y 
productividad 

FORMAS Democracia 
expresada por 
ejercicio directo de 
los integrantes de 
una comunidad 

Participación: 
vehículo para 
ejercicio del control 
económico de la 
clase tabajadora 

Participación: medio 
para alcanzar el 
desarrollo de las 
personas 

Participación: 
tecnología que 
permite un 
aprocechamiento 
de las 
capacidades 
humanas 

CONTENIDO Se asienta en el 
valor intrínseco de 
la democracia, en 
su estándar moral 
como método para 
tomar decisiones 

Potencialidad de la 
gente para alcanzar 
liberación 
económica 

Mayor bienestar y 
desarrollo de las 
personas y grupos, 
correlación com 
eficiencia y 
estabilidad en las 
instituciones 

Participación: 
herramienta para 
contrarrestar los 
efectos adversos 
de alineación 
laboral, 
insatisfacción, 
ausentismo, 
rotación y 
conflictos 
industriales 

MECANISMOS Educación por 
medio de procesos 
sistemáticos de 
aprendizaje 

Formación y 
desarrollo de 
conciencia de clase 
por parte de los 
trabajadores 

Dotar a las 
personas de 
oportunidades para 
ser activas, 
independientes y 
capaces de 
autocontrolarse  

Utilización de 
tecnologías 
relacionadas com 
el desarrollo de la 
participación: 
información,  
conocimiento 

  
Fonte: ACUNÃ, NÚÑEZ e RADRIGÁN (2003) 

 

O segundo aspecto refere-se a elementos que compõem a participação, ou 

seja, os mecanismos capazes de promovê-la de forma concreta na vida dos 

empreendimentos. Para Acunã, Núñez e Radrigán (2003), pode-se compreender 

participação como um sistema composto de vários elementos que se articulam entre 

si, que determinam os resultados.  

 

No terceiro aspecto, salientam os possíveis limites encontrados no exercício 

da participação já que há especificidades em cada experiência e que é necessário 
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considerá-las. Os autores, em referência, citam como exemplo o tamanho das 

organizações, a competência técnica dos cooperados/associados para a tomada de 

decisões  e a motivação à participação. 

 

Ao comparar duas gestões, uma centralizada na diretoria e outra 

participativa, considerando os anseios dos empreendedores, certamente se obterá 

resultados completamente diferentes. Isso não quer dizer que quando há 

participação efetiva dos cooperados nas decisões, que as possibilidades de êxito do 

empreendimento sejam maiores, podendo ocorrer inclusive, quando não há 

preocupação de acompanhamento técnico, levá-la ao fracasso. O importante é 

resgatar a essência da proposta cooperativista: a autogestão. O ideal a ser 

alcançado é a compatibilização: gestão compartilhada com o conjunto de 

cooperados, considerando as aptidões, potencialidades e as atribuições de cada um 

que compõe a organização, cooperados/associados de base e diretoria. Acoplado à 

esta dinâmica, estritamente política, cabe um corpo de pessoal para dar suporte 

técnico. Ao fechar esta cadeia, considerando os aspectos técnicos e políticos é 

possível garantir sustentabilidade sócio-econômica do empreendimento.      

 

A participação se materializa em mecanismos diretos e/ou de forma 

representativa. É fundamental para isso determinar as fronteiras destes dois 

mecanismos, garantindo a intervenção e a opinião do conjunto dos sujeitos 

envolvidos no processo.  A participação indireta pode ser tão eficaz quanto a 

participação direta, dependendo da metodologia adotada, e quando esta não se 

limita a ter como representação, a diretoria eleita, mas, quando é incorporada a essa 

metodologia, representação de base que sirva de interlocutora, de fato, do conjunto 

dos cooperados/associados. 

 

Para Acunã, Núñez e Radrigán (2003) “El respaldo formal de que goza la 

participación en las cooperativas es una oferta de poder legítimo que abre 

posibilidades generosas para que las personas accedan y ejarzan influencia y 

poder”.  Já, no caso brasileiro, a obrigatoriedade das assembléias ordinárias 

anualmente é regida  pela Lei Nº 5.764/1971, em vigor. A lei estabelece um quorum 

mínimo para tomada de decisões, prazo de antecedência e publicização da 

convocação, quem deve chamar as assembléias ordinárias e extraordinárias, 
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periodicidade das assembléias ordinárias e os assuntos obrigatórios que devem 

compor a pauta destas. Se, por um lado esse conjunto de regras que compõe a Lei 

do Cooperativismo expressam a tutela do Estado sobre o movimento cooperativista, 

por outro lado, é a garantia do mínimo de democratização das ações da 

organização. A Lei Nº 5.764/1971, seção II, das assembléias gerais ordinárias, art. 

44, estabelece as seguintes normas:  

 

A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará anualmente nos 3 (três) 
primeiros meses após o término do exercício social, deliberará sobre os 
seguintes assuntos que deverão constar da ordem do dia:  

 
I – prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de 
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: 
a) relatório da gestão; 
b) balanço; 
c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da 

insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da 
sociedade e o parecer do Conselho Fiscal             

 
II – Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, 
deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios; 

 
III – Eleição dos componentes dos órgãos de administração, do Conselho 
Fiscal e de outros, quando for o caso; 

 
IV – Quando previsto, a fixação do valor dos honorários, gratificações e célula 
de presença dos membros do Conselho de Administração ou da Diretoria e 
do Conselho Fiscal; 

V – Quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no 
artigo 46 [assuntos das assembléias extraordinárias: reforma do estatuto; 
fusão, incorporação ou desmembramento; mudança do objeto da sociedade; 
dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes e contas do 
liquidante] 

 

O estudo científico sobre participação aparece desde no Século XVIII com 

J.J. Rousseau, considerado o grande teórico do tema, com os teóricos do liberalismo 

como John Stuart Mill, G.D.G. Cole e Alexis de Tocqueville.  

 

No século XIX, o tema aparece também com os socialistas utópicos como 

Robert Owen e Charles Fourier, os socialistas libertários como Proudhon e Kroptkin, 

além de Marx e Engels. Estes últimos tiveram um papel fundamental, pois 

inauguraram um paradigma analítico de participação e obtiveram uma série de 

seguidores no século XX. Na visão marxista, a categoria de análise “participação” se 
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articula com outras duas: movimentos e lutas sociais, na perspectiva da 

transformação da realidade social.  

 

Cole (1920) teorizou sobre participação e defendeu a importância da 

humanidade atuar através de associações. Assim este teórico propôs vários 

instrumentos de participação como cooperativas de consumidores, conselhos de 

utilidades públicas e as chamadas “guildas cívicas” capazes de cuidar da educação, 

saúde, entre outros. (COLE apud GOHN, 2001, p.26) 

 

Para Tocqueville (1998), um grande teórico sobre democracia, é necessário 

que:  

 
formação dos próprios cidadãos como portadores de um caráter livre 

[...] uma nova ciência política que inclua em suas tarefas educar a 
democracia mediante a formação de homens independentes e capazes, no 
pleno sentido do termo, de autogoverno (COHN apud GOHN 2001 p.24).  

 

Para o contemporâneo Pizzorno (1971) “a participação política é uma ação 

em solidariedade para com o outro, no âmbito de um estado ou de uma classe, em 

vista a conservar ou modificar a estrutura do sistema de interesses dominantes” 

(PIZZORNO apud GOHN, 2001, p.25). Em Dallari, “entre as mais eficientes formas 

de participação política estão os trabalhos de conscientização e de organização”. 

Este autor vê diferença entre participação política formal e real. A formal não age 

diretamente nas decisões políticas, ao contrário da participação política real que é 

capaz de influenciar e alterar os rumos políticos. (DALLARI apud GOHN, 2001, 

p.26).  

 

Algumas formas conceituais já são tidas como clássicas e deram origem a 

uma gama de interpretações diferentes: liberal, autoritária, revolucionária, 

democrática, entre outras. A perspectiva liberal assegura a liberdade individual, 

considerando importante o fortalecimento da sociedade civil, mas, na perspectiva de 

evitar as ingerências do Estado. Tem ela como princípio a igualdade de direitos de 

todos os membros da sociedade, é portanto um instrumento importante para 

conquistar uma vida mais digna.  A participação autoritária se manifesta para 

garantir o controle da sociedade e da política, a soberania é o que orienta a forma 
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democrática: “a participação é concebida como um fenômeno que se desenvolve 

tanto na sociedade civil – em especial entre os movimentos sociais e as 

organizações autônomas da sociedade; quanto no plano institucional” (GOHN 2001 

p.17).  

 

O sistema representativo, através do voto, é o que prevalece nas formas de 

representação institucional e na forma revolucionária, a participação acontece 

através de comitês organizados para lutar contra as relações de dominação e a 

partilha do poder.  Na perspectiva democrático-radical a participação deve fortalecer 

a sociedade civil para que esta transforme a realidade social de desigualdades e de 

exclusão social. Assim, as experiências associativas têm grande importância para o 

exercício da democracia. “Participar é visto como criar uma cultura de dividir as 

responsabilidades na construção coletiva de um processo” (PONTUAL & HAMILTON 

apud GOHN, 2001, p.19).  

 

Pateman (1992) prefere usar tipologias para definir graus de participação, 

classificando em:  

 

pseudo-participação, quando há somente consulta a um 
assunto por parte das autoridades; a participação parcial, 
muitos tomam parte no processo mas só uma parte decide de 
fato; e a participação total, situação em que cada grupo de 
indivíduo tem igual influência na decisão final (PATEMAN apud 
GOHN, 2001, p.20). 
 
 

Por sua vez, Arnstein (1969) opta por uma metodologia muito parecida com 

Pateman, porém utiliza a expressão manipulação, como o nível mais baixo de 

participação (quase não-participação), terapia, informação e consulta, os três  

últimos referem-se ao poder comunitário, desdobrando-se em quatro tipos: 

conciliação, associação, poder delegado e controle comunitário. (GOHN 2001)  

 

Para Rousseau (1968), “a principal função da participação deve ser o caráter 

educativo que exerce sobre as pessoas” (ROUSSEAU apud GOHN, 2001, p. 22). 

“Isso porque a participação pode aumentar o valor da liberdade para o indivíduo, 
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capacitando-o a ser (e pertencer) seu próprio senhor”. (PATERMAN apud GOHN, 

2001, p.22). Lesbaupin (2000) complementa: ”Outras funções da participação 

seriam: ela permite que as decisões coletivas sejam aceitas mais facilmente pelos 

indivíduos e favorece a integração do cidadão na sua comunidade”. (LESBAUPIN 

apud GOHN, 2001, p.22). Ainda para J. S. Mill (1937) o melhor lugar para a 

aprendizagem da participação é em nível local. É neste espaço que ocorre o 

exercício do autogoverno e da democracia, ainda possui uma função “integrativa”. 

(MILL apud GOHN, 2001, p.23) 

 

Segundo Gohn, nas últimas décadas participação passou a ser vista 

também como sinônimo de inclusão, integração, pois:  

 

Aprendendo a participar, um indivíduo pode ser integrado (...) 
participação toma o significado de luta contra a exclusão. (...) para participar 
os indivíduos devem desenvolver a auto-estima, mudar sua própria imagem 
e as representações sobre a sua vida  (STASSEN apud GOHN, 2001, p. 28) 
 

 

3.3 O LUGAR DOS COOPERADOS NA  VIDA DA COOPERATIVA PINDORAMA  
 

O foco desta pesquisa é o nível de participação do conjunto dos cooperados 

nas decisões da cooperativa, atingindo o controle e a administração do capital, ou 

seja, a autogestão acontecendo efetivamente, conforme um dos princípios do 

cooperativismo “as cooperativas são organizações democráticas controladas pelos 

seus membros, os quais participam ativamente da definição de suas políticas e na 

tomada de decisões (RECH, 2000, p.23).  

 

As reflexões serão fundamentadas a partir da análise de conteúdo das 

observações empíricas, entrevistas com a diretoria executiva e com os cooperados, 

documentos internos (Atas das Assembléias Ordinárias e Extraordinárias, Estatuto 

Social e Contrato do Colonato), publicações externas sobre o tema,  e sobre a 

experiência em questão e a legislação, em vigor, do cooperativismo. 
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Para uma reflexão sobre o grau de participação existente na experiência 

escolhida, estabeleceram-se alguns indicadores, capazes de apontar como a 

participação, tanto do ponto de vista político, quanto econômico ocorrem, 

fundamentando o objeto de análise em questão:  

 

1. motivação dos cooperados para criação da cooperativa: Este indicador pode 

contribuir na reflexão sobre o grau de envolvimento dos cooperados na criação da 

cooperativa, refletindo ao longo de sua história; 

 

2. formas institucionais de veicular as informações do empreendimento: Verificar se há 

preocupação em garantir espaços de democratização de informações, assim como 

veiculá-las de forma clara e compreensível;  

 

3. construção coletiva de propostas: Observar se existem instrumentos que 

possibilitem a formulação de propostas e se as decisões estratégicas são discutidas 

pelo conjunto de cooperados ou são restritas à diretoria e ao corpo técnico;  

 

4. periodicidade de reuniões e assembléias e freqüência dos cooperados nestes 

fóruns: Observar a freqüência de assembléias e reuniões, assim como a freqüência 

dos cooperados nos fóruns e, em quais momentos, há maior motivação à 

participação;   

 

5. formação educacional e política na perspectiva de novas lideranças: Se há 

investimento da Cooperativa em escolarização (alfabetização e elevação de 

escolaridade) e educação política dos cooperados, favorecendo a formação de 

novas lideranças;  

 

6. rotatividade dos cooperados na diretoria executiva e conselho fiscal: Verificar o grau 

de centralização das decisões no Conselho de Administração, principalmente no 

presidente, e o revezamento dos cooperados na diretoria executiva e no conselho 

fiscal;  

 

7. participação econômica dos cooperados nas riquezas produzidas; verificar como 

tem se dado a distribuição dos rendimentos financeiros obtidos pela cooperativa. A 
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análise priorizará a quantidade de hectares de terra de cada cooperado, já que esta 

está diretamente relacionada à produtividade obtida;  

 

8. política direcionada à maior participação das mulheres, jovens, idosos e negros: 

Analisar, se há  mecanismos capazes de estimular maior participação desses 

públicos.    

 

 

3.3.1 Motivação dos cooperados para a criação da cooperativa  
 

Observa-se que o não estímulo à participação plena dos cooperados na vida 

da cooperativa, pode ter uma forte relação com a sua origem uma vez que a 

Cooperativa Pindorama surgiu a partir da iniciativa de um órgão governamental, 

INIC, e com o europeu Renê Bertholet, através da empresa privada CPR e não 

daqueles 120 cooperados que foram beneficiados pela primeira distribuição de 

terras da Pindorama.    

 

Sua origem não foi a partir de um processo de luta dos agricultores, o que 

pode ter consolidado a prática do “não protagonismo”, hoje dos 1.160 cooperados. 

Eram necessárias ações que promovessem a sensibilização desses agricultores, já 

que a história destes trabalhadores era de submissão aos latifundiários alagoanos, 

sobretudo os da monocultura da cana-de-açúcar. É um grande desafio reconstruir 

esta história e fazer destes trabalhadores “senhores de si”, donos e responsáveis 

pela sua própria história.  A falta de uma política capaz de reverter esta cultura, 

historicamente consolidada, pode ter gerado acomodação desses trabalhadores 

rurais no ato da participação e, por outro lado, ter fortalecido uma metodologia de 

gestão centralizada nas diretorias executivas.   

 

Pelo potencial de bom articulador político no Brasil e  em alguns outros 

países e acoplado aos limites dos agricultores, na sua maioria analfabeto, Bertholet 

transformou-se no “pai dos pobres”, não partilhando as tarefas com o conjunto de 

agricultores, consequentemente não estimulou o exercício da participação nos 

demais cooperados.   
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Foram resgatados alguns fragmentos de publicações sobre a cooperativa 

em referência para uma melhor observação sobre o grau de responsabilização de 

Bertholet no empreendimento (LEMOS 2006, p. 34 e 52): 

 

Como o fará em Pindorama, Bertholet é o salvador de Guarapuava. 
Sem ele, nem Guarapuava, nem Pindorama existiriam. E com ele, todo 
mundo se sente seguro.  

 
Quando Bertholet chegava à Guarapuava era como se chegasse um 

papai noel, ele sempre trazia algo de bom, se podia ler a alegria no rosto do 
colono.  
 

Bertholet, dizia Mônica [sua secretária], só viajava para a Europa 
quando deixava o dinheiro necessário para o pagamento de seus colonos 
que eram como filhos seus. Quando o dinheiro estava garantido, ele 
comprava a passagem. 

 
 

  
Estes trechos de publicações sobre Bertholet servem para ilustrar a falta do 

exercício do protagonismo dos cooperados, objeto desta pesquisa. O que acaba 

impedindo a formação de lideranças na cooperativa. “Ele [Bertholet] sabia, com 

prudência, reclamar da nossa falta de engajamento político. Ele queria nos ver como 

guerreiros apaixonados pela causa dos sem-terra e dos carentes de Pindorama” 

(LEMOS 2006, p.52) 

 

A experiência do Complexo Cooperativo de Mondragon, região basca da 

Espanha, teve origem parecida, a partir da iniciativa do Padre José Maria 

Arizmediarrieta, mas essa experiência focou a autogestão como princípio 

fundamental no empreendimento, gerando maior participação do conjunto de 

cooperados. Quando se percebeu que o crescimento do número de cooperados 

estava inviabilizando a autogestão a estratégia foi desmembrar os 

empreendimentos, formando novas cooperativas com número reduzido de 

cooperados.      

 

Em que pese o grau de tutela do estado sobre as cooperativas, segundo 

pesquisa realizada, o nome da cooperativa foi dado por um secretário do governo do 

estado de Alagoas, Wilson Macedo em 1955. Pereira (1985). O fato dos cooperados 

terem tido, historicamente, esse tipo de relação com o empreendimento pode ter 

gerado um sentimento de “não pertencimento”, conseqüentemente, pouca motivação 
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à participação. Durante a pesquisa de campo, quando foi perguntado aos 

cooperados: Você se sente um dos donos da Cooperativa, os cooperados 

entrevistados ficaram divididos. Aqueles que disseram não, justificaram: “dizem que 

sou dono”, “mando só nos meus bens, não tenho o documento da terra”, “sou 

apenas um sócio”, “os donos são os diretores”, “não há união dos cooperados para 

se tornarem donos de fato”, “sou dono por força do estatuto”.4         

 

 

3.3.2 Formas institucionais de veicular as informações do empreendimento 
 

A cooperativa utiliza como veículos de comunicação o jornal periódico,  site 

via internet, editais de convocação para as assembléias e as próprias assembléias. 

Em relação à internet vale lembrar que embora seja um veículo muito importante, 

por promover a informação e pesquisa é restritivo, já que os cooperados têm pouco 

acesso à microcomputadores e há baixo nível de escolarização dos agricultores.     

 

Ocorre também falta de informação ao cooperado sobre o funcionamento de 

uma cooperativa e informações atualizadas a respeito da instituição.  No contato 

com alguns associados, observou-se desconhecimento sobre o que era quota5 e 

78% deles não souberam informar quantas quotas parte possuem na cooperativa. 

Com isso é possível concluir que faltam instrumentos capazes de promover a 

democratização das informações relativas à vida política e financeira da cooperativa. 

As informações relativas à prestação de contas apresentadas nas assembléias são 

extremamente técnicas, impedindo a compreensão dos dados apresentados. Na 

última Assembléia Geral Ordinária, 2006, quando um dos pontos de pauta era a 

                                                           
4 Entrevistas concedidas pelos cooperados em 23/03/2006  
5 A quota parte é um valor financeiro que o associado integraliza na cooperativa quando passa a 
compor o quadro social da cooperativa, formando um patrimônio comum com os demais cooperados. 
O cooperado pode integralizar mais de uma quota-parte, mas independente da quantidade de quotas 
o cooperado tem direito à apenas a um voto nas decisões da cooperativa. O valor da quota parte e a 
quantidade mínima desta para fazer parte do quadro social do empreendimento é definido nas 
assembléias, fórum soberano da cooperativa, conforme determina a Lei do Cooperativismo 5764/71-
capítulo IX, art. 38. No caso da Cooperativa Pindorama o valor total  mínimo para fazer parte da 
cooperativa é de R$ 500,00 (quinhentos reais). O valor integralizado é devolvido com as devidas 
correções, caso o cooperado deixe de fazer parte da cooperativa. A soma das quotas-parte de todos 
os cooperados é chamada de Capital Social.  
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apresentação do Balanço Geral do Exercício de 2005, este  foi apresentado pelo 

chefe de contabilidade da seguinte forma: 

 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2005: ATIVO 
CIRCULANTE: R$ 67.719.483,23; REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 
8.048.964,48; PERMANENTE: R$ 82.426.546,71; IMOBILIZADO: R$ 
81.814.886,72; TOTAL DO ATIVO: R$  158.194.994,42; PASSIVO 
CIRCULANTE: R$ 39.987.419,15; EXIGÍVEL A LONGO PRAZO: R$ 
35.195.723,14; RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS: R$ 
34.218.408,77; PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R$ 48.793.443,36; TOTAL DO 
PASSIVO: R$ 158.194.994,42; DEMONSTRATIVO DE SOBRAS E 
PERDAS NO PERÍODO DE 01/01/2005 A 31/12/2005:  INGRESSOS 
OPERACIONAIS BRUTOS: R$ 70.392.382,71; INGRESSOS 
OPERACIONAIS LÍQUIDOS: R$ 65. 434.214,93; RESULTADO 
OPERACIONAL LÍQUIDO: R$ 9.857.204,01; INGRESSOS E DISPÊNDIOS 
OPERACIONAIS: R$ (9.815.795,54); OUTROS INGRESSOS 
OPERACIONAIS: R$ 4.437.799,83; RESULTADO NÃO OPERACIONAL: R$ 
9.759,48; RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: R$ 518.967,78.  (Ata da 
Assembléia Geral Ordinária 2006)  

 

O Balanço Geral do Exercício de 2005, ao ser apresentado, lido 

simplesmente, sem detalhamentos e sem uma linguagem acessível aos agricultores, 

na sua maioria analfabetos, não permite a comunicação eficiente, inclusive num dos 

fóruns privilegiados de socialização de informações, as Assembléias Gerais 

Ordinária.   

 

A informação técnica, com reduzido número de pessoas capaz de 

decodificá-la, acaba por representar um instrumento de dominação, sobretudo no 

que diz respeito aos rendimentos financeiros da Cooperativa. Com a falta de 

compreensão plena das informações apresentadas, não é possível estabelecer um 

diálogo e fazer uma leitura crítica dos dados apresentados.       

 

A cooperativa tem como interlocutor dos cooperados, nas chamadas 

“aldeias”, o técnico agrícola, que acaba por exercer um papel político de 

representação dos cooperados, pois é ele o responsável para levar as demandas do 

cooperado para a diretoria, para além das questões técnicas.  
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3.3.3 Construção coletiva de propostas 
  

Na análise de 14 atas de Assembléias Gerais Ordinárias (AGO) e 

Assembléias Gerais Extraordinárias (AGE), referentes ao período de 1995 a 2006 foi 

constatado que esses fóruns, soberanos para tomadas de decisões,  funcionam 

mais como espaços de prestação de contas e relato do que já foi realizado pela 

diretoria, do que para formulação de novas propostas e debates sobre a vida 

cotidiana da instituição.  Não ocorrem com freqüência as reuniões microrregionais, 

por aldeia, que poderiam representar importantes espaços, tanto de socialização das 

realizações da cooperativa, como para elaboração de propostas e maior integração 

entre os cooperados.   

 

Os assuntos mais discutidos nas assembléias analisadas (2005 a 2006), 

como pode ser observado no apêndice C, foram: apresentação de relatórios de 

prestações de contas, ações realizadas, balanço patrimonial e financeiro do 

exercício findo;  pareceres do Conselho Fiscal sobre as prestações de contas; 

eleições do Conselho Fiscal e diretoria executiva e autorização dos cooperados para 

a diretoria contrair empréstimos e negociar dívidas em instituições financeiras. 

  

A metodologia adotada nas assembléias não permite a participação plena 

dos cooperados. Não há um ambiente capaz de promover a fala espontânea do 

associado. A formalidade do ambiente e a apresentação técnica de informações 

impede ao agricultor, que tem um baixo grau de escolarização,  uma participação 

qualificada.    

 

O exercício da participação representativa é o que prevalece na cooperativa, 

isso pode ser confirmado na fala dos diretores da cooperativa, quando foi 

perguntado em quais instâncias são tomadas as decisões da Pindorama, obtendo 

como resposta:  
As decisões são tomadas pelo conselho de administração que tem o 

aval na assembléia para agir em todos os campos político, econômico, 
financeiro, social... (...) As assembléias geralmente são para prestação de 
contas, apresentação de relatórios da diretoria e do conselho [fiscal], eleição 
do conselho de administração e conselho fiscal e outros assuntos de 
interesse6  

                                                           
6 Secretário Geral da Cooperativa Pindorama em entrevistas concedida em 23/03/2006  
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Na nossa concepção o modelo de cooperativismo que tem essa coisa 
do assembleísmo atrapalha muito o avanço de uma estrutura como essa. 
Que tem que ter uma dinâmica de tomada de decisão, nós vivemos num 
mundo que exige isso. (...) senão termina complicando os resultados. A 
gente tem adotado esta postura e ela tem dado resultados.  Tudo aqui é 
muito transparente: acesso a documento e informações aos cooperados... 
Agora a tomada de decisão em assembléia... quando nós fomos eleitos foi 
exatamente para assumir isso. Se a gente for dividir isso, a gente não toma 
decisão nenhuma. Há não ser que seja uma decisão que vá mexer com a 
instabilidade da cooperativa. (...) As decisões que são tomadas em 
assembléia são aquelas que mexem com o coletivo. As coisas 
administrativas são discutidas internamente com o conselho de 
administração. Coisas que atingem ao coletivo são tomadas em assembléia. 
7  

 

As assembléias, como já foi citado, se restringem basicamente às 

discussões sobre prestação de contas, eleições e apresentação dos relatórios das 

ações realizadas. Mas, o impacto da restrita participação poderia ser amenizado se 

as reuniões microrregionais fossem potencializadas, assim como, se houvesse 

espaço nas assembléias para elaboração de um Plano Anual de Atividades da 

Cooperativa para o exercício do ano seguinte, conforme determina o Estatuto Social 

da instituição: 
 
 
A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará obrigatoriamente 

uma vez por ano no decorrer dos 3 (três) primeiros meses após o término 
do exercício social, deliberará sobre os seguintes assuntos, que deverão 
constar da Ordem do Dia: (...) Plano de Atividades da Cooperativa para o 
exercício seguinte. (Estatuto Social, Cap. VI, art. 39, 1999)  

 

 Assim, todas as ações da diretoria da cooperativa poderiam ser guiadas e 

justificadas por esse planejamento, construído coletivamente pelos cooperados.    

 

A cooperação internacional teve um papel imprescindível na estruturação da 

cooperativa, porém, muitas vezes, trazia os modelos estrangeiros sem considerar a 

realidade, a cultura local, sem valorizar os conhecimentos empíricos dos agricultores 

forjados na labuta do dia-a-dia. Em 1975, a Secretaria da Agricultura de 

Alagoas/SUDENE chegava à conclusão de que o modelo de assistência técnica que 

vinha de outros países não era adequado “os colonos, na realidade, foram mais 

espectadores do que participantes conscientes das ações desenvolvidas para 

promover o sucesso do programa de colonização” (Alagoas apud CARVALHO, 2005, 

                                                           
7 Presidente da Cooperativa Pindorama em entrevistas concedida em 24/03/2006  
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p. 31).  

 

O exercício da participação até no aspecto técnico não foi considerado e 

desenvolvido, gerando um grau de dependência dos colonos e não aflorando o 

potencial existente nos agricultores. 

 

Segundo Carvalho (2005) esse balanço também apontava para o seguinte: 

 

Excessiva complexidade organizacional na gerência rural, assistência 
técnica com pessoal não qualificado, falta de sistemática e metodologias 
educativas nos trabalhos de assistência, predominância de um processo de 
comunicação cooperativa/colono que inibia a participação do cooperado nos 
destinos da instituição e ausência de serviços públicos de desenvolvimento 
agrícola” (CARVALHO, 2005 p. 31)  

 

 

Estava configurada a visão de que o agricultor, com baixo nível de 

escolaridade, não seria capaz de administrar um empreendimento como a 

Pindorama e sim um técnico. Esta forma de ver o agricultor parece pouca alterada 

ao longo de meio século de existência da cooperativa, pelo restrito quadro de 

lideranças e pela pouca e em alguns casos, nenhuma escolaridade dos agricultores. 

 

 

3.3.4 Periodicidade de reuniões e assembléias e freqüência dos cooperados  
nestes fóruns  
 

Observou-se que as Assembléias Gerais Ordinárias (AGO) anuais são os 

fóruns mais representativos da cooperativa e as Assembléias Gerais Extraordinárias 

(AGE) não ocorrem com freqüência. No período pesquisado, 1995 a 2006 ocorreram 

apenas 3 AGEs Outro aspecto observado foi que ocorre maior motivação dos 

cooperados à participação nas  assembléias, cujo ponto de pauta é eleger a diretoria 

executiva, como pode ser observado nas assembléias ordinárias de 1995 e 1998, 

com 781 e 820  participantes respectivamente. Isso ocorre porque dependendo de 

quem vai assumir a direção, sobretudo o presidente, pode alterar completamente os 

rumos da cooperativa.  
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Vale ressaltar que, nas duas eleições citadas, houve mudanças nas 

diretorias executivas, ocorrendo uma disputa acirrada. No processo eleitoral de 

2003, embora tenha havido eleições para diretoria executiva, compareceram apenas 

301 pessoas, num universo de 1189 sócios, como pode ser observado na figura 12. 

A baixa presença provavelmente justificada por uma certa estabilização da nova 

gestão, nessa assembléia por haver apenas uma chapa para a diretoria executiva e 

uma chapa para o Conselho Fiscal. Nota-se também que, na Assembléia 

Extraordinária de 1999, há representativa participação, 807 participantes, com os 

seguintes pontos de pauta: reforma do Estatuto Social com alterações sugeridas 

pelo Programa de Revitalização das Cooperativas de Produção Agropecuária 

(RECOOP) e deliberar sobre o plano de desenvolvimento da cooperativa e adesão 

às normas relativas à concessão do RECOOP. O índice elevado de cooperados 

nessa assembléia pode ser interpretado como momento de definições importantes 

da cooperativa, logo após a mudança da diretoria executiva.       

 

Embora esteja previsto no Estatuto Social as reuniões preparatórias ou pré-

assembléias, não foi percebida a realização destas. Em nenhuma das atas das AGO 

e AGE referentes ao período de 1995 a 2006 houve referência à sua realização. 

Segundo o Estatuto: 

  
“Antecedendo a realização das Assembléias Gerais, a Cooperativa 

fará reuniões preparatórias de esclarecimento nos núcleos de cooperados 
de todos os assuntos a serem votados (...) Deverá constar na Ordem do Dia 
do edital de convocação da Assembléia um item específico para 
apresentação do resultado das reuniões preparatórias.” (Estatuto Social, 
capítulo VI, artigo 36 e 38, 1999).  

 

As reuniões preparatórias poderiam funcionar como importantes espaços de 

participação do conjunto de cooperados das aldeias, principalmente para tratar dos 

assuntos de interesse local, assim como exercitar a participação dos agricultores,  

mas essas reuniões não são muito freqüentes, nem mesmo para cumprir uma norma 

estabelecida pelo Estatuto Social.  
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Figura 12 

 

Frequência dos Cooperados nas Assembléias 
Gerais Ordinárias (AGO) e Assembléias Gerais 

Extraordinárias (AGE)
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Figura 13 
Assembléia Geral Ordinária 23/03/2006 

 

 

 

Figura 14 
Assembléia Geral Ordinária 23/03/2006 
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3.3.5 Formação educacional e política na perspectiva de novas lideranças  
 

Observa-se que a educação foi considerada um aspecto importante na 

constituição da Cooperativa. Nesta perspectiva, foi criado, em 1968, o Centro de 

Treinamento Rural da Pindorama (CETRUP) e a Fundação Educacional Mutirão da 

Pindorama. O CETRUP tinha capacidade para receber 80 alunos para formação 

técnica voltada à agricultura, assuntos relativos ao cooperativismo, entre outros. Os 

recursos financeiros para criação do CETRUP foram adquiridos pelo movimento 

sindical alemão, articulados por Wille Richter, sindicalista da Confederação Mundial 

Alemã. (Lemos 2006) e (Pereira 1985) A deficiência educacional e técnica dos 

colonos foi um grande estímulo à cooperação internacional.  

 

Em 1971, a cooperativa sofreu uma intervenção da Secretaria Estadual da 

Agricultura, alegando: 

 

Temos que admitir que os colonos não têm condições de dirigi-la por 
si mesmos. É necessário um corpo técnico eficiente e capaz para poder 
assegurar o bom andamento da empresa. É bem difícil para o colono que 
tem uma visão limitada dirigir uma empresa como a Pindorama. Falta-lhe 
qualidade, e isso dificulta todo o processo empresarial da cooperativa. O 
colono não tem espírito e visão cooperativista. É individualista e não vê a 
Cooperativa como uma coisa sua. A cooperativa sofre o problema da 
carência de técnicos  (CARVALHO, 2005 p.19).  

 

Diante dessa situação, um funcionário da Secretaria de Agricultura assume a 

direção da cooperativa. Em 1972, o Departamento Estadual de Cooperativas faz um 

diagnóstico da cooperativa e conclui que:  

 

Incipiente grau de consciência cooperativista, baixíssimo nível cultural 
e profissional dos colonos e rendeiros, crônica deficiência da administração 
comercial, escassa preparação empresarial de seus dirigentes, influência 
altamente perniciosa que exerce as pressões políticas originadas em 
interesses locais da oligarquia latifundiária. (ALAGOAS apud CARVALHO, 
2005,  p.20)   

 

Embora tenha havido uma grande preocupação com educação nos primeiros 

anos da Pindorama, constata-se ainda, após 50 anos da sua constituição, um alto 

índice de agricultores com baixo escolarização e poucas lideranças políticas. Vale 

ressaltar que as ações da cooperativa foram para além das suas fronteiras, 
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passando a “administrar” a população em seu entorno. A cooperativa tomou para si 

ações que eram do Estado nas suas diferentes esferas, municipal, estadual e 

federal, pulverizando as ações da cooperativa, como pode ser confirmado na citação 

abaixo:   
Já em 1974, diferentemente de todas as áreas rurais de Alagoas e 

Nordeste, 75% das crianças de Pindorama estavam nas escolas. Naquele 
ano, das 18 escolas primárias existentes em Pindorama, apenas uma era 
pública, na sede da Pindorama, com 10 professores e 250 alunos. As 17 
outras escolas – rurais – eram mantidas pela cooperativa com seus 32 
professores e 1.475 alunos. Um colégio secundário (ginasial) com 124 
alunos e 9 professores também era do CETRUP.  (CARVALHO, 2005, p.45)  

 

 

A cooperativa perdeu o foco da ação, a prioridade deixou de ser os 

cooperados para serem os moradores das imediações da cooperativa, em que pese 

a importância do comprometimento da cooperativa com a comunidade local, um dos 

pilares da economia solidária. Essa metodologia de gestão, assumindo atribuições 

para além da cooperativa, desviou a atenção da cooperativa, principalmente em 

relação à qualificação do seu quadro de cooperados.    

 

Na cooperativa, não há representação política dos cooperados nas aldeias, 

o que poderia ser um importante instrumento de controle social. Segundo 

informações coletadas, o técnico agrícola, além do acompanhamento técnico, acaba 

por exercer um papel político, pois é responsável por fazer reuniões nas aldeias e é 

quem encaminha à diretoria as questões polêmicas, os problemas a serem 

resolvidos. A maioria das aldeias tem uma associação em que se destacam algumas 

lideranças, embora tais lideranças parecem pouco potencializadas.  

 

Observou-se, pontualmente, no início da década de 1980 a preocupação 

com representações políticas locais dos cooperados. Na análise da literatura sobre a 

Cooperativa, tem-se registro que em 1980 foi criado o Comitê de Orientação e 

Assistência Técnica de Pindorama (COAP), conhecido também como “Comitê 

Educativo” criado pela coordenadora do CETRUP e do “O Mutirão” da época. Mas 

não houve incentivos às atividades do COAP pela  diretoria que assumiu a gestão 

da Cooperativa no período de 1981 a 1983. Em 1984 o COAP é reativado com o 

slogan “Campanha pela Revolta”, sendo composto por 112 líderes das aldeias.   

(PEREIRA, 1985) 
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A pouca rotatividade de cooperados na diretoria pode refletir a falta de 

investimento na formação de quadros capazes de administrar a cooperativa. Há 

investimento na formação técnica, vários agricultores informaram já terem 

participado de cursos técnicos promovidos pela Pindorama. Ao perguntar para o 

presidente da cooperativa sobre o investimento da instituição na área da formação, 

este informou: 

 
Temos hoje uma bateria de cursos, promovida pela Fundação Dom 

Cabral (Belo Horizonte/MG). Parte em gestão empresarial, aí tem vários 
assuntos (...) São três anos com a consultoria deles aqui. Começou em 
2003. Traz como conhecimento: a área comportamental, de liderança, 
focada na gestão empresarial, como gestão empresarial é uma coisa macro 
a gente tem tido vários temas, lideranças tem sido um tema muito discutido.  

 

 

Estes cursos são destinados há uma restrita parcela de técnicos e diretores 

da Cooperativa, além disso, são cursos voltados para gestões empresariais. Há uma 

tendência à reprodução das ferramentas do modelo de produção capitalista, pois 

este foi testado e aprimorado. Por falta de outros referenciais, acabam por reproduzir 

os procedimentos cotidianos do trabalho, similares, aos adotados no capitalismo. Em 

geral,  sobressaem os vícios do modelo capitalista: o individualismo, disputa interna, 

a hierarquia / relação de poder entre diretoria e demais sócios e hierarquia em 

relação à remuneração. 
 

 

3.3.6 Rotatividade de cooperados na diretoria executiva e no conselho fiscal  
 

Em relação aos cargos de conselheiros, cujo mandato é de 1 ano, há relativa 

rotatividade nas gestões, como pode ser observado na figura 16, visto que a 

legislação vigente do cooperativismo, Lei 5.764/71, art. 56, estabelece reeleição de 

apenas 1/3 dos seus componentes. No período de 1994 a 2007, 6 cooperados 

exerceram a função em 2 mandatos, 4 exerceram 3 mandatos, 1 exerceu 4 

mandatos e 1 cooperado, 5 mandatos.  
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Há pouca rotatividade no cargo de presidente da Cooperativa, o atual,  

cooperado há 24 anos, totaliza mais de uma década como presidente da instituição, 

como pode ser observado na figura 15.8 Desde quando começou a exercer o seu 

primeiro mandato como presidente, apenas no período de 1995 a 1998 não esteve 

compondo a diretoria executiva. 
 
 
 
 

Figura 15 
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0 50 100 150 200 250

René Bertholet 

João Simplício

Samuel Sabat/Adroaldo Min. Agric.

Jorge de Medeiros Pacheco

José Manoel dos Santos 

Luiz Henrique 

José de Castro Silva 

Nelson Costa

José Edvaldo de A Silva

José Pereira Neto

Klécio José dos Santos

Francisco Geraldo L. Cruz

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 O gráfico 12 foi construído pela autora a partir de informações coletadas nas publicações de LEMOS (2006) e 
PEREIRA (1985) e nas Atas das AGO e AGE. A unidade de medida usada foi meses.  
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Figura 16 
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Percebe-se ao longo da história da Pindorama que o modelo de gestão 

adotado foi centralizador de poder e de responsabilidades, como pode ser 

comprovado  neste trecho: “acumulou tudo em suas costas a ponto de não suportar 

mais” [referência feita à Bertholet horas antes da sua morte]. LEMOS (2006, p.26)  

 

Não se experimentou gestão colegiada, mecanismo capaz de descentralizar 

a atuação da diretoria. A criação de secretarias responsáveis por temas específicos 

e/ou representação dos cooperados por aldeia pode ter um papel importante, tanto 

para a partilha do poder, quanto como estratégia para formação de um núcleo de 

lideranças capaz de comandar a cooperativa no futuro.  
 

 

 

3.3.7 Participação econômica dos cooperados nas riquezas produzidas   
 

O que é relevante ressaltar é o fato da Cooperativa existir num espaço 

territorial onde há uma tradição de latifúndios e plantations de cana-de-açúcar, como 

pode ser observado no mapa a seguir (figura 17), e que, a partir da década de 1960, 

há uma expansão da monocultura da cana-de-açúcar no estado de Alagoas.  

Constatou-se a existência de 23 usinas de cana-de-açúcar no estado, apenas no 

sertão alagoano não há ocorrência destas.     
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Figura 17 
Usinas de Cana-de-açúcar do estado de Alagoas 
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A Cooperativa, na sua implantação, rompeu com a lógica perversa da 

acumulação de terras, distribuiu-as para os cooperados a fim de que estes 

pudessem desenvolver a agricultura familiar. Um novo tipo de relação de trabalho 

surgia, o trabalho cooperativado, rompendo com a relação perversa entre patrão-

colono e não muito distante, senhor-escravo.     

 

Embora os  cooperados não tenham a posse da terra, esta é uma 

propriedade coletiva da Cooperativa Pindorama, os cooperados e suas famílias têm 

direito de usufruto. Se isso, por um lado, foi o grande diferencial da Cooperativa se 

contrapondo ao formato dos latifúndios, por outro lado tem havido um processo de 

reconcentração de terras ao longo dos anos, provavelmente por falta de apropriação 

dos cooperados dos ideais cooperativistas e por falta de normas internas rígidas que 

inviabilizem o acúmulo de terras nas mãos de alguns cooperados.  

 

Segundo o Presidente da Cooperativa, cada cooperado pode ter até 4 lotes, 

mas para acumular ainda mais lotes e garantir maior produção, o cooperado, em 

algumas situações, coloca lotes em nome dos parentes, ocorrendo assim, numa 

mesma família, um número bem acima do, supostamente, permitido. Segundo o 

presidente, o limite de quatro lotes é um acordo tácito, não está previsto nas leis 

internas da cooperativa, esteve, no primeiro Estatuto Social. Um diretores da 

Cooperativa revela:  

 

Estamos buscando alternativas para controlar esta situação (...) Ás 
vezes [o cooperado] coloca no nome do filho, da família, da mulher. A gente 
acata logo porque sabe que vai ficar aqui mesmo, vai gerar renda também 
para a cooperativa, gerar produção.9

 

A ausência de normas internas que limitem o número de lotes dos 

cooperados não aparece como uma questão importante para a cooperativa. O que 

importa é se o cooperado é produtivo ou não, mesmo que tenha mais de 4 lotes.  

Segundo SILVA (1993, p.16): 

 

                                                           
9 Secretário Geral da Cooperativa Pindorama em entrevistas concedida em 23/03/2006  
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A realidade com que defrontamos hoje [1993, quando realizou uma 
pesquisa sobre a questão fundiária na Pindorama] é uma reconcentração de 
área e renda formando uma classe de pequenos capitalistas, e um 
contigente de assalariados de baixa remuneração.    

 

E para o engenheiro agrônomo que prestou assessoria alguns anos para a 

cooperativa, Ricardo Ramalho: 

 
isso se desencadeou a partir da evolução da cultura da cana-de-

açúcar, notadamente exigente em grandes áreas, em função do modelo 
tradicional de exploração. Assim sendo, os grandes produtores de cana da 
região passaram a adquirir lotes em Pindorama com essa finalidade.(...) 
(CARVALHO, 2005  p.40) 

 
 
 

Figura 18 
Plantações de Cana-de-Açúcar na Cooperativa Pindorama 
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Figura 19 

Usina de Cana-de-Açúcar na Cooperativa Pindorama 
 

 

 
 

Figura 20 
Trabalhadores assalariados na fábrica de sucos da Cooperativa Pindorama 

 

 

 



 79

 

Além dos 1.160 cooperados, a cooperativa possui também três categorias 

de trabalhadores assalariados: trabalhadores que são cooperados e assalariados 

simultaneamente, assalariados (principalmente os da fábrica de sucos) e os 

assalariados temporários (cortadores de cana). A cooperativa possui um número 

elevado de assalariados, aproximadamente 600 trabalhadores, mas na safra chega 

a 1.400, somados aos cortadores de cana.  Este elevado número de funcionários 

descaracteriza uma proposta cooperativista, visto que há, inevitavelmente, uma 

relação perversa de exploração no trabalho assalariado. Não há, nesta condição, a 

distribuição dos “lucros” da produção, ao contrário do que acontece no trabalho 

cooperativado, ocorrendo a expropriação do trabalho. Além disso, parcela desses 

trabalhadores são cortadores de cana, uma categoria profissional historicamente 

explorada pelos usineiros pela baixa remuneração e o volume de produção exigido 

por estes. No caso da cooperativa, o cortador de cana recebe um salário mínimo 

mais produção, sendo exigida desse trabalhador, produtividade. 

 

Percebe-se também que há uma dupla identidade no empreendimento, ora 

de cooperativa, fazendo referência aos princípios do cooperativismo historicamente 

construídos, ora carrega práticas e valores empresariais. Esta dicotomia pode ser 

explicada por um tipo de cooperativismo existente no Brasil, fundamentado na 

Economia Social. Também é possível constatar um dos perfis ideológicos que 

sustentam teses sobre participação em organizações, apresentados na análise de 

Acunã, Núnez e Radrigán (2003) “produtividade e eficiência” que tem como meta 

alcançar o máximo de resultados, eficiência e produtividade.    

 

Essa dicotomia é percebida em alguns momentos como este: Ao perguntar 

para a vice-presidente se a cooperativa tinha alguma política para promover a maior 

participação das mulheres, esta disse: 
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Não. O que a gente tem aqui é uma porcentagem de 
deficientes para trabalhar na nossa empresa, que é regida por lei (...)   
Todo cooperado que cumpre com os seus deveres [entre eles, 
produzir e vender apenas para a Pindorama], tem direito ao plano de 
saúde. Mas além de cumprir com os seus deveres eles têm que ter 
uma meta. Com aquela meta eles têm o seu plano de saúde, senão 
ele vai acomodar.10

 

Outro exemplo é o incentivo financeiro da cooperativa para a elevação de 

escolaridade dos funcionários. A cooperativa financia 50% do valor da mensalidade 

do curso superior numa faculdade particular e financia o transporte.  Embora 

represente uma inegável contribuição aos funcionários, o público prioritário para 

esse tipo de ação deveria ser os cooperados, porque há entre eles um alto índice de 

analfabetismo e sabe-se dos limites impostos à ausência da leitura e da escrita, 

principalmente quando se trata da formação de novas lideranças.   

 

 

3.3.8 Política direcionada à maior participação das mulheres, jovens e negros  
 

Ter uma política voltada para estes segmentos significa reconhecer a 

necessidade do estímulo à participação política das mulheres e dos negros que, 

historicamente, na sociedade brasileira, foram escamoteados da vida pública, sendo 

reservado a estes o trabalho doméstico ou atividades pouco qualificadas.  Em 

relação aos jovens, há necessidade de sua formação escolar, técnica e política, 

garantindo-lhes um futuro mais promissor.  

 

Há um número reduzido de mulheres que compõem o quadro de 

cooperados, estima-se que haja aproximadamente 15%. Após 42 anos de 

existência, foi que a Pindorama passou a contar com a participação feminina na 

diretoria. A atual vice-presidente está há 7 anos na diretoria executiva. “Sou a 

primeira mulher a fazer parte da administração. Porque de 1956 a 1998, toda a 

administração da cooperativa foi feita por homens. Eu fui a primeira mulher a entrar 

na administração financeira “11

 
                                                           
10 Vice-presidente da Cooperativa Pindorama em entrevista concedida em 23/03/2006  
 
11 Vice-presidente da Cooperativa Pindorama em entrevista concedida em 23/03/2006  
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A cooperativa não tem uma política que vise à participação mais efetiva de 

mulheres, jovens e negros. Há incentivo aos parentes dos cooperados, 

principalmente às mulheres e aos jovens na geração de trabalho e renda. A 

cooperativa investe financeiramente na capacitação técnica dessas pessoas que 

compõem os 7 empreendimentos, envolvendo aproximadamente 100 pessoas em:  

produção de material de limpeza, artesanato, confecção de vinagre, produção de 

doces, costureiras, plantação de hortaliças e criação de peixes em tanques-redes. 

   

Esses trabalhos começaram em 2001 através da Fundação de Educação, 

Saúde e Assistência Social – Mutirão. Os empreendimentos contam com o 

acompanhamento técnico do Núcleo Incubador de Empresas de Pindorama (NIEP) e 

com a parceria da CODEVASF e do SEBRAE/AL.   

 

Embora o público envolvido nos empreendimentos sociais seja da 

comunidade e não os cooperados, objeto deste estudo, vale ressaltar a preocupação 

com o desenvolvimento local, um dos pilares da economia solidária. A 

potencialização das riquezas locais, tais como: o aproveitamento do bagaço da 

cana-de-açúcar no artesanato; produção de alimentos, considerando a abundância 

do álcool, açúcar, frutas e leite; a confecção de uniformes para os plantadores de 

cana, favorecem a produção e comercialização local dos produtos na própria 

comunidade.  

 

 

3.3.9 Uma visão panorâmica da participação na Cooperativa Pindorama   
 

A figura a seguir, Rosácea da Participação na Cooperativa Pindorama, é um 

recurso didático, “um retrato” que permite a visualização da participação na 

instituição pesquisada, considerando alguns instrumentos capazes de efetivá-la. Foi 

atribuído peso a cada um dos indicadores elencados e investigados. Significa dizer 

que, as bordas da referida figura representa o tipo ideal desejado, e o centro, o 

modelo indesejado. Entende-se por tipo ideal, nesse caso, uma gestão 

compartilhada e participativa, considerando: participação qualitativa e quantidade 

dos associados nas reuniões; partilha do poder político; distribuição das riquezas 
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produzidas; motivação dos cooperados à participação, inclusive das mulheres, 

negros e jovens; democratização das informações e no processo de formulação de 

políticas estratégicas para a cooperativa e formação técnica e política dos 

cooperados.  

 

A partir das análises, contemplando estes temas criou-se uma escala que 

varia de 1 a 10, atribuindo peso à cada variável criada. Vale ressaltar que os tipos 

ideais estabelecidos foram construídos a partir das categorias analíticas criadas 

consideradas fundamentais para observar o comportamento da cooperativa 

estudada em relação ao fenômeno da participação.  Objetiva-se, com isso, perceber 

em que medida a prática da cooperativa se aproxima ou se distancia de uma gestão 

participativa.        

 

Motivação dos cooperados para criação da cooperativa 

Situação Ideal Situação Real Peso (1-10) 
 Participação efetiva de 

mais de 50% dos 
cooperados no processo 
de constituição da 
cooperativa, exercitando o 
protagonismo do grupo  

 A cooperativa surgiu a 
partir da iniciativa de um 
órgão governamental 
(INIC) e de René Bertholet 
através da empresa 
privada Companhia 
Progresso Rural (CPR). Os 
cooperados foram 
incorporados 
posteriormente  

 
 
 
 
4 

 

Formas institucionais de veicular as informações do empreendimento 

Situação Ideal Situação Real Peso (1-10) 
 Diversidade de 

instrumentos de 
comunicação 

 
 Clareza no processo de 

veiculação das 
informações 

 
 Democratização das 

informações, tanto o 
aspecto técnico, quanto 
político 

 A cooperativa possui 
poucos  instrumentos de 
comunicação: jornal 
periódico, site (Internet), 
editais de convocação para 
as assembléias, as 
assembléias e o técnico 
agrícola nas aldeias como 
representante da 
cooperativa 

 
 

 
 
 
 
 
5 
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 Existência de 
representação política nas 
microrregiões como 
interlocutor dos 
cooperados 

 As informações não 
atingem os cooperados na 
sua plenitude ou por serem 
muito técnicas, dificultando 
a compreensão ou pelo 
baixo nível de escolaridade 
dos cooperados     

 

Construção coletiva de propostas 

Situação Ideal Situação Real Peso (1-10) 
 Espaços políticos que 

promovam a construção 
coletiva de propostas 
(reuniões locais e 
assembléias)  

 
 A existência de um 

planejamento periódico 
que contemple os anseios 
dos cooperados 

 
 O exercício da democracia 

direta e representativa 
 

 Os únicos espaços de 
discussão com os 
cooperados são as AGOs 
e eventualmente as AGEs, 
mas funcionam para 
prestação de contas, para 
eleger a diretoria executiva 
/ conselho fiscal e para 
pedir autorização dos 
cooperados para contrair 
empréstimos e negociar 
dívidas 

 
 Prevalece a democracia 

representativa 

 
 
 
 
 
 
4 

 

Periodicidade de reuniões e assembléias 

Situação Ideal Situação Real Peso (1-10) 
 Reuniões mensais  

microrregionais (por aldeia)
 
 AGO anuais e AGE 

quando necessárias 

 Inexistência de reuniões 
microrregionais 

 
 AGO anuais e AGE 

eventualmente 

 
 
4 

 

Freqüência dos cooperados nas reuniões e assembléias 

Situação Ideal Situação Real Peso (1-10) 
 Pelo pelos 70% do total de 

cooperados (as) 
 
 

 Em média, no período de 
1995 a 2006, houve uma 
participação de 
aproximadamente 36,5% 
dos cooperados na AGO e 
AGE 

 
 
5 
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Formação educacional e política na perspectiva de novas lideranças 

Situação Ideal Situação Real Peso (1-10) 
 Grande número de 

lideranças 
 
 Representação política dos 

cooperados nas 
microrregiões     

 
 Política direcionada à 

elevação de escolaridade e 
formação política dos 
cooperados 

 
 
 

 Baixo número de 
lideranças 

 
 Pouca rotatividade de 

cooperados no cargo para 
presidência  

 
 Não há representação 

política dos cooperados 
nas microrregiões, quem 
exerce este papel são os 
técnicos agrícolas 

 
 Há incentivo financeiro à 

elevação de escolaridade 
(ensino superior) aos 
trabalhadores 
assalariados, não aos 
cooperados 

 
 Baixa escolaridade dos 

cooperados (analfabetos 
ou com ensino 
fundamental incompleto)   

 
 Há capacitação, mas para 

um número restrito de 
cooperados  

 
 
 
 
 
 
 
4 

 

Rotatividade de cooperados na diretoria executiva 

Situação Ideal Situação Real Peso (1-10) 
 Gestões colegiadas ou 

rotatividade nos cargos da 
diretoria executiva. O limite 
de dois mandatos, 8 anos, 
para presidente pode ser 
considerado um referencial 
importante para 
democratização nas 
relações de poder 

 
 Liberdade dos cooperados 

para elegerem os seus 
próprios representantes 

 Pouca rotatividade no 
cargo de presidência nos 
últimos 15 anos 

 
 Alta rotatividade no cargo 

de presidente da 
cooperativa ao longo da 
história da cooperativa, 
devido, principalmente, às 
constantes intervenções do 
Estado na instituição  

 
 

 
 
 
 
4 
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Rotatividade de cooperados no conselho fiscal 

Situação Ideal Situação Real Peso (1-10) 
 Rotatividade no cargo de 

conselheiro fiscal. O limite 
de três mandatos, 
seguidos ou não, pode ser 
considerado um referencial 
importante no processo 
democrático   

 
 

 Observou-se rotatividade 
no cargo de conselheiro 
fiscal, no período de 1994 
a 2007. Em poucas 
situações ultrapassou-se o 
limite de 2 mandatos. 
Embora a legislação 
impeça a reeleição de 2/3 
dos conselheiros fiscais 
em exercício, não ocorreu, 
como no cargo de 
presidente, a permanência 
de um cooperado em 
vários mandatos  

 
 
 
 
 
9 
 
 
 

 

Participação econômica dos cooperados nas riquezas produzidas 

Situação Ideal Situação Real Peso (1-10) 
 Mesma quantidade de 

lotes, com rendimentos 
eqüitativos à produção 

 
 Reduzido número de 

assalariados. Apenas mão-
de-obra especializada não 
existente no quadro de 
cooperados     

 Número diferenciado de 
lotes, gerando renda 
diferenciada. Há divisão 
das sobras anualmente, 
porém estas são 
proporcionais à produção, 
quem tem maior número 
de lotes, geralmente 
possui maior renda 

 
 Alto índice de 

trabalhadores 
assalariados. São 600 
trabalhadores, chegando 
na safra da cana-de-
açúcar a 1.400    

 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

 

Política direcionada à maior participação das mulheres, jovens e negros. 

Situação Ideal Situação Real Peso (1-10) 
 Maior participação das 

mulheres, jovens e negros 
na cooperativa 

 
 
 
 

 Há um número reduzido de 
mulheres que compõe o 
quadro social de 
cooperados, 
aproximadamente 15% do 
total 

 

 
 
 
 
 
 
7 
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  Nos últimos 7 anos uma 
mulher passou a compor o 
quadro da diretoria 
executiva 

 
 Não há política direcionada 

à maior inserção das 
mulheres, jovens e negros. 
Os jovens e mulheres são 
contemplados nos 
chamados 
“empreendimentos 
sociais”, mas não são 
compostos por cooperados 
e cooperadas 
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Rosácea da  Participação na Cooperativa Pindorama

Construção co letiva de propostas 

Política de formação na perspectiva de novas lideranças
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Frequência de cooperados nas AGO e AGE
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Participação econômica dos cooperados 
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CONCLUSÕES 

OBSTÁCULOS OU OPÇÃO À NÃO PARTICIPAÇÃO 

 

 

A Cooperativa Pindorama, com meio século de existência, sempre despertou 

curiosidades. Para alguns é um exemplo de distribuição de terras e de renda, para 

outros é um modelo de cooperativismo e ainda para setores dos movimentos sociais 

é uma “cooperativa de fachada”, que reproduz a lógica do capital.  Esta pesquisa foi 

motivada por esta dúvida, afinal qual o tipo de cooperativismo que orienta as   

práticas cotidianas “porteira adentro” da Cooperativa de Colonização Agropecuária e 

Industrial Pindorama Ltda ? 

 

A cooperativa em questão demonstra tanto no discurso dos seus dirigentes, 

quanto em seus documentos ser norteada pelos princípios da autogestão e da 

participação, como pode ser observado no texto a seguir: 

 
A Cooperativa de Colonização Agropecuária e Industrial Pindorama 

Ltda, constituída no dia 06/12/1956, rege-se pelos valores e princípios do 
Cooperativismo, pelas disposições legais, pelas diretrizes da autogestão e 
por este Estatuto. (Capítulo I, Art. 1º - Estatuto Social da Cooperativa 
Pindorama, 1999).  

 

 

Isso pode ser confirmado também em entrevista com um dos membros da 

diretoria executiva, ao perguntar para um dos diretores que tipo de cooperativismo 

norteava a prática política da Cooperativa Pindorama, informou:  
 

A gente procura, de acordo com as possibilidades atingir a todos [os 
princípios do cooperativismo] (...) gestão democrática, esse a gente tenta 
aplicar ao máximo, uma cooperativa que não é democrática é problema, puxa 
para o lado do individualismo.  (Secretário Geral da Cooperativa Pindorama – 
entrevista 23/03/06).  

 

 

A partir desta constatação, buscou-se estabelecer instrumentos de 

investigação, capazes de apontar como a participação e a autogestão ocorrem no 
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cotidiano. Para isso, estabeleceram-se alguns indicadores ou “fios da meada” que 

permitissem levantar informações e suscitassem análises críticas.  

 

A cooperativa em questão embora carregue em seu discurso a autogestão e 

a participação como valores importantes presentes no cooperativismo, na prática 

não consegue efetivá-los. Falta-lhe uma política direcionada à gestão compartilhada 

que contemple mecanismos capazes de garantir a participação qualificada do 

conjunto de cooperados. 

 

Pode-se levantar como hipótese para o não exercício do protagonismo do 

cooperado o crescimento quantitativo de cooperados ao longo dos anos, a exemplo 

do que ocorreu na experiência do Complexo Cooperativo de Mondragón, que gerou 

o desmembramento das cooperativas a partir de determinado número de sócios. 

Não parece ser o caso da Cooperativa Pindorama, que teve em 1959, 99 e, chega 

50 anos depois com 1.160 cooperados. Ainda em 1975, a própria Secretaria da 

Agricultura de Alagoas chegava à conclusão de que os agricultores, tinham sido, até 

mesmo no modelo de assistência técnica trazido pelos estrangeiros, meros 

expectadores.   

 

Observou-se que a falta do exercício do protagonismo dos agricultores é 

recorrente na história da cooperativa, trata-se de uma cultura política que se 

consolidou ao longo de sua existência. A cooperativa teve, em seu nascedouro, com 

René Bertholet, uma relação paternalista com os agricultores que não os via como 

sujeitos da mudança, capazes de desenhar o seu próprio futuro.  

 

Outra questão que tangencia o protagonismo dos cooperados é a tutela do 

Estado nesse processo. É sabido do grau de interferência do Estado na história do 

cooperativismo no Brasil, determinando as regras que deveria seguir e intervindo 

quando, por algum motivo, avaliava que o empreendimento cooperativo não seguia 

as suas determinações. Exemplo disso são as intervenções diretas ocorridas na 

Cooperativa Pindorama. Tem-se registro que, no período de 1963 a 1970, ocorreram 

pelo menos 3 intervenções e na década de 1980, pelo menos uma. Embora a 

maioria coincidam com o período de ditadura militar, os motivos das intervenções 

alegados foram: incompetência na gestão e falta de preparação técnica e política 
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dos cooperados para administrar a cooperativa. É justamente na década de 1970, 

quando o Estado está preocupado com a implantação e a eficiência dos Programas 

POLONORDESTE e PROÁLCOOL, uma estratégia para consolidação do Complexo 

Agroindustrial junto às cooperativas.  

 

Ao longo de meio século de existência, duas pessoas exerceram grande 

influência sobre os cooperados, René Bertholet e Klécio José dos Santos. O primeiro  

embora tenha ficado, formalmente, apenas 3 anos12 como presidente, o processo de 

estruturação da cooperativa foi de sua responsabilidade, o que lhe rendeu um 

memorial como reconhecimento da dívida de gratidão dos cooperados.  Mas 

Bertholet exerceu grande influência política de 1959 a 1969, quando faleceu.  

Contudo, nos últimos anos, a grande liderança foi reservada a Klécio José dos 

Santos, por mais de uma década exercendo o cargo de presidente da Cooperativa 

Pindorama.  Conclui-se que há uma centralização de poder nesses dois momentos 

da cooperativa. O mesmo não ocorre com os demais membros do Conselho de 

Administração e Conselho Fiscal. Segundo a legislação em vigor é obrigatória a 

renovação de, pelo menos 1/3  dos membros do Conselho Fiscal e 2/3 dos membros 

do Conselho de Administração, ao término de cada mandato.   

 

Se por um lado não há um projeto político direcionado à gestão participativa, 

por outro lado há pouca motivação do cooperado à participação. Segundo Acunã, 

Núñez e Radrigán (2003), a implementação de metodologias participativas é fruto da 

ação das lideranças da organização, ancorada por uma ideologia capaz de favorecer 

as relações humanas.  

 

Uma política que vise a participação qualificada dos cooperados deve 

contemplar mecanismos capazes de promovê-la, significa desenvolver instrumentos 

para “ouvir as vozes dos agricultores e agricultoras” e estabelecer um diálogo entre 

elas para a elaboração do planejamento das ações estratégicas da cooperativa.  

 

O exercício da gestão colegiada e não-presidencialista, uma maior 

distribuição de poder ao conjunto da diretoria executiva e conselho fiscal,  assim 

como a criação de representações microrregionais, ou ainda a criação de grupos de 
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trabalho por temas específicos, poderiam representar importantes ferramentas para 

uma gestão participativa.    

 

Nesta perspectiva, as reuniões nas aldeias, como são denominadas as 

microrregiões da Cooperativa, abarcadas por determinado número de lotes, 

poderiam representar importantes espaços de interação e diálogo entre os 

cooperados.   As AGOs e eventualmente as AGEs promovidas pela Cooperativa são 

espaços restritos e estritamente formais e por vezes numa linguagem que não 

consegue dialogar com as opiniões e desejos dos cooperados.  Além disso, os 

fóruns atuais de socialização de informações, as AGOs e AGEs, têm servido muito 

mais como espaços para prestação de contas, eleições para diretoria executiva e 

conselho fiscal e apresentação de relatórios de ações realizadas, como pode 

verificado no Apêncice C, respondendo às determinações legais, previstas na lei do 

cooperativismo de 1971. Vale lembrar que não há um planejamento coletivo das 

ações, contemplando a visão dos cooperados, este é feito pela diretoria e com 

suporte da equipe técnica, quando deveria, ao menos, ser peça de apreciação pelos 

cooperados nas assembléias.  Um exemplo disso foi a criação da usina de cana de 

açúcar sem a aprovação dos cooperados em assembléia. Ao ser questionado na 

AGO de 2003 em assembléia, o presidente em exercício alegou que a diretoria tinha 

poderes para fazer os investimentos e que o Conselho Fiscal estava informado 

sobre o assunto. Diante do questionamento sobre a criação da usina, a questão foi 

colocada em votação e finalmente aprovada.   

 

Outro instrumento importante para potencializar processos participativos é a 

formação política de lideranças. É necessário motivação política à participação e 

competência técnica que se adquire no fazer cotidiano, mas que são potencializadas 

em atividades formativas. Observou-se que não há investimento na elevação de 

escolaridade dos cooperados, havendo um grande número de agricultores 

analfabetos ou com o ensino fundamental incompleto. Há incentivo por parte da 

cooperativa à escolarização dos funcionários, mas não à contendo dos cooperados.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
12 Conforme dados obtidos na publicação de  LEMOS 2006. 
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A não-participação revela o sentimento de “não-pertencimento”, ou seja, o 

cooperado não se considera um dos donos da cooperativa, portanto não se 

preocupa e não se compromete com ela, claro que isso ocorre até determinado 

ponto, até onde o seu negócio não é colocado em risco.   

 

Constata-se, ainda que, nos últimos 7 anos, houve uma participação 

reduzida de cooperados nas AGO, este fenômeno pode revelar uma estabilidade de 

poder político, representada pela figura do atual presidente, ou a falta de estímulo à 

participação, como pode ser confirmado no gráfico 11. A presença dos cooperados 

anualmente nas assembléias, figura como um ritual, quase sagrado para alguns 

cooperados. Grande parte destes têm aproximadamente a mesma idade da 

cooperativa e  presenciam esse momento há algumas décadas. Mas, a participação 

é tímida, muda, quase inexistente.  

 

O sentimento de “não-pertencimento” é observado também na relação dos 

cooperados com a comercialização dos produtos da agricultura. Os regulamentos 

internos da cooperativa prevêem que a produção, cuja comercialização é feita pela 

cooperativa, deve ser destinada a esta e não desviado para ser comercializada em 

outros locais.  Há muita resistência dos cooperados em seguir esses regulamentos. 

A situação é tão grave que na AGO de 2001, deliberou-se pela concessão de R$ 

1,00 por tonelada de cana-de-açúcar a título de estímulo e reconhecimento aos 

cooperados que não desviassem a produção. Em 2003, foi necessária uma 

resolução, Nº 003/2003,  prevendo penalidades aos cooperados que desviassem  a 

cana-de-açúcar para outras usinas e destilarias e na AGO de 2004, deliberou-se 

pelo impedimento do cooperado de participar da assembléia seguinte, caso 

desviasse a produção.  Todas essas ações revelam a falta de comprometimento do 

cooperado com a cooperativa. 

 

A Cooperativa, na sua origem, trazia uma característica importante na 

perspectiva da inclusão social, a distribuição de terras para usufruto e uma infra-

estrutura mínima, onde o agricultor pudesse produzir e garantir a sua sobrevivência 

e de sua família. Com o passar dos anos, o critério “um agricultor um lote” deixou de 

existir, passando a ocorrer uma concentração de lotes nas mãos de alguns colonos. 

Esta situação gerou também uma participação econômica diferenciada, já que a 
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renda está relacionada à quantidade de lotes para produzir. Associado à isso, 

constatou-se que não houve alteração no número de cooperados na última década 

(1995 a 2005), mas no intervalo entre a  AGO de 2005 a AGO de 2006, ocorreu uma 

queda no número de associados, passando de 1.189 para 1.160, o que é plausível 

concluir que nesse período, houve concentração de lotes nas mãos de alguns 

cooperados, já que houve uma queda no número de associados e a quantidade de 

lotes continua a mesma.   A questão da reconcentração de terras já era levantada há 

mais de uma década por Silva (2003) por ocasião de uma pesquisa realizada sobre 

a estrutura fundiária na Cooperativa Pindorama. 

 

Associada à questão da participação econômica na riqueza produzida, 

questiona-se o alto índice de assalariados da cooperativa, 650 trabalhadores 

permanentes, incluindo alguns cooperados que possuem dupla relação com a 

cooperativa e aproximadamente 700 trabalhadores assalariados temporários, na 

safra da cana-de-açúcar.  Há no trabalho assalariado uma inevitável relação de 

exploração do trabalho, já que os lucros obtidos não são distribuídos. No caso da 

experiência do Complexo Cooperativo de Mondragón, região basca da Espanha, há 

um limite no seu regulamento interno para o trabalho assalariado, no máximo 10% 

do total de cooperados, com prioridade para as funções administrativas e de 

pesquisa. Na Cooperativa Pindorama, em determinado período do ano, o número de 

trabalhadores com vínculo formal chega a ultrapassar o número de cooperados.   

 

Em relação à política de estímulo à maior participação das mulheres, jovens 

e negros cooperados, observou-se que não há uma preocupação específica com 

esse público.  Tem-se registro que, no surgimento da cooperativa não houve 

presença das mulheres como cooperadas, mas houve alteração ao longo dos anos, 

não por uma estratégia de incorporação delas, mas porque os lotes dos esposos, 

quando falecidos, eram repassados automaticamente para o nome das esposas. 

Além disso, a família, em várias situações, para acumular terras, adquire um novo 

lote e o coloca em nome da filha, já que há, supostamente, limite de 4 lotes por 

cooperado. Estima-se que 15% do quadro de cooperados, sejam mulheres. A partir 

de 1998, uma mulher passou a fazer parte da diretoria executiva, pela primeira vez 

na história da cooperativa, embora seja um fato relevante para a história da 
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instituição, essa ação não está relacionada a uma estratégia, visando à maior 

participação das mulheres, trata-se de um caso isolado. 

 

Em que pese a ausência de uma política destinada a estimular maior 

participação dos setores alencados, vale ressaltar a importância da criação do 

Núcleo Incubador de Empresas de Pindorama, cuja tarefa é a criação e 

fortalecimento dos chamados “empreendimentos sociais”, compostos principalmente 

de mulheres e de jovens, destinados à geração de trabalho e renda para a 

comunidade. Esta ação revela um comprometimento da instituição com o 

desenvolvimento local da comunidade, resgatando as suas potencialidades.    

 

Todas as questões levantadas, relativas ao grau de interferência dos 

cooperados na vida da cooperativa, servem para ilustrar um tipo de cooperativismo 

existente no Brasil e que vem sendo implantado na Cooperativa Pindorama, pautado 

na Economia Social. As práticas não-participativas da cooperativa mostram que sua  

ocorrência deve-se a uma opção política institucional, fundamentada numa visão de 

cooperativismo que não tem a participação como uma questão crucial.   

 

Enquanto a economia solidária politiza a ação desses atores, valorizando a 

autogestão do EES, acompanhada de outras características como a viabilidade 

econômica e solidariedade, por outro lado a economia social tem como foco a 

eficiência e a produtividade, dando ênfase ao aspecto econômico.  A experiência da 

Cooperativa Pindorama traz esta característica, a eficiência e a produtividade 

aparecem de forma marcante.  Conclui-se com isso que a ausência da participação 

está fundamentada no modelo de cooperativismo escolhido pela cooperativa e pela 

OCB, a economia social.  

 

Vale ressaltar que os achados da pesquisa são impressões a partir da 

análise dos materiais que foram disponibilizados, algumas questões não foram 

trabalhadas à exaustão por carência de informações.  Mas foi possível tecer 

algumas conclusões que poderão ser aprofundadas em outra ocasião. 
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Prezado (a) cooperado (a), esta pesquisa visa analisar o cooperativismo no Brasil. As práticas 
cotidianas da  Cooperativa Pindorama foram escolhidas como objeto de estudo, tendo como foco 
principal o grau de participação dos cooperados. Objetiva-se levantar potencialidades e desafios 
colocados para o cooperativismo. As conclusões tiradas da pesquisa estarão ancoradas num método 
científico de análise, a partir das informações coletadas. Agradeço a sua colaboração ao responder 
este questionário.  Vale ressaltar o compromisso quanto ao sigilo das informações. Caso prefira, não 
é necessário colocar o seu nome. 

  
Roseny de Almeida – Mestranda em Ciência Política – UFPE 

Março/2006 
 

PESQUISA COOPERATIVA PINDORAMA  
Nome: ________________ __________________________________________________________ 
Telefone / e-mail: __________________________________________________________________ 
Endereço: ________________________________________________________________________ 
Aldeia:____________________________________________________________________________ 
Função:___________________________________________________________________________ 
 
1. Sexo  

   Feminino   
   Masculino  

 
2. Idade: ________ 
  
3. Grau de escolaridade: 

  Ensino fundamental (até 8ª série)  incompleto. Até __________   
  Ensino fundamental (até 8ª série)  completo 
  Ensino Médio  (1ª a 3ª série) incompleto. Até ____________ 
  Ensino Médio (1ª a 3ª série) completo  
  Superior (incompleto). Curso __________________________________ 
  Superior (completo). Curso ___________________________________ 
  Pós Graduação (mestrado / doutorado) Curso: _________________________ 

 
4. Está estudando no momento ? 

   Sim    
   Não   

 
5. Há quanto tempo (anos ou meses) é sócio da Cooperativa ? _____________ 
  
6. Você faz parte da atual diretoria ? 

  Sim. Qual o cargo ? ______________________. Quantos anos ? _______ 
  Não  

 
7. Você já fez parte da diretoria em outras gestões ?  

  Sim. Qual / quais os cargos ? __________________. Quantos anos ? (somando todos os 
mandatos) ? ____ 

  Não  
 
8. Você já fez algum curso promovida pela Pindorama ? 

  Sim (preencher o quadro abaixo) 
  Não  

 
Curso realizado pela Pindorama Instituição 

responsável 
Em que ano ? O que aprendeu no curso tem 

contribuído para o seu dia-a-dia 
na cooperativa / vida pessoal ? 

Em que ?  
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9. Em relação ao grau de satisfação do cooperado pelos serviços prestados pela Pindorama. Escolha 
apenas uma das opções abaixo:  

   Estou completamente satisfeito (a).Por quê ? ____________________________________ 
   Estou parcialmente satisfeito (a). Por quê ? _____________________________________ 
   Não estou satisfeito (a). Por quê ? _____________________________________________ 
   Não respondeu   

 
10. Qual das opções abaixo melhor expressa para você o que é PARTICIPAÇÃO ? (apenas uma) 

  É ir a todas as assembléias/reuniões; 
  É fazer parte da diretoria; 
  É ir para todas as assembléias/reuniões, informar-se sobre todos os assuntos da 

Pindorama e dar opiniões; 
  É colocar em prática os direitos e deveres do cooperado; 
  Não sabe / Não respondeu 

 
11. Você acha que é importante a participação na Pindorama ? 

  Concorda plenamente; 
  Indiferente; 
  Concordo parcialmente. 
  Discordo completamente 

 
12. Você acha que na Pindorama há formas de participação em que os cooperados possam dar suas 
opiniões ? 

  Sim  
  Não (pule para a questão 14) 
  Não sabe / Não respondeu  

 
13. Se a resposta for SIM. De que forma ? (múltiplas respostas) 

  Decisão sobre destino das sobras e fundos em assembléia geral; 
  Através dos meios de comunicação disponíveis (correspondências, internet, jornalzinho e 

rádio); 
  Eleição da diretoria em assembléia geral; 
  Prestação de contas aos sócios em assembléia geral; 
  Plano e trabalho da Pindorama definido em assembléia geral; 
  Tomada de decisão sobre o que produzir, como produzir, quanto produzir e para onde 

comercializar;    
  Participação nas decisões cotidianas da Pindorama; 
  Acesso aos registros e documentações da Pindorama;   
  Outro mecanismo. Qual ? ____________________________________________________ 
  Não sabe / Não respondeu 

 
14. Para você quem deve decidir pelos rumos da Pindorama ? 

  O presidente  
  A diretoria 
  Todos (as) cooperados (as)  
  Não sabe / Não respondeu 

 
15. Você se considera um dos donos da Pindorama ? 

  Sim. Por quê ? _____________________________________________________________  
  Não. Por quê ? ____________________________________________________________  
  Não sabe  / não respondeu 

 
16. Coloque em ordem (1º lugar, 2º lugar, 3º lugar...) às opções abaixo, considerando as suas 
principais atividades produtivas nas terras da Pindorama.  

  Cana-de-açúcar. Volume de produção 2005: _________________; 
  Fruticultura: Volume de produção 2005: _____________________; 
  Criação de aves / animais: Volume de produção 2005 ____________; 
  Outros__________________________. Volume de produção 2005 ______________;  
  Não sabe / Não respondeu  
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17. Onde comercializa os seus produtos: 
  Apenas para a Cooperativa Pindorama; 
  Cooperativa Pindorama e outros. Quais ? _______________________________________ 
  Não sabe / Não respondeu  

 
18. Quantos lotes você possui ?  ________ 

  Não sabe / não respondeu  
 
19. Quantas quotas-parte possui na Pindorama  ? ___________ Qual o valor ? __________________ 

  Não sabe / Não respondeu  
 

20. Qual é a sua renda média: 
   Até um salário mínimo (R$ 300,00)  
   De um a dois salários mínimos (R$ 300,00 a R$ 600,00) 
   De dois a cinco salários mínimos (R$ 600,00 a R$ 1.500,00)  
   De cinco a 10 salários mínimos (R$ 1.500,00 a R$ R$ 3.000,00)  
   De 10 a 20 salários mínimos (R$ 3.000,00 a R$ 6.000,00)  
   Mais de 20 salários mínimos (Mais de R$ 6.000,00) 

 
21. Em relação ao grau de participação dos cooperados nas sobras (lucros) da Pindorama: 

  Estou completamente satisfeito (a). Por quê ? ____________________________________ 
  Estou parcialmente satisfeito (a). Por quê ? ______________________________________ 
  Não estou satisfeito (a). Por quê ? ____________________________________________ 
  Não sabe / não respondeu   

   
22. Você participa das reuniões / assembléias da Pindorama ? 

  Participa de todas as reuniões / assembléias 
  Não participa. Por quê ? ___________________________________________________  
  Participa raramente. Por quê ? _______________________________________________ 
  Não sabe / não respondeu  

 
23. A Cooperativa tem empréstimos em instituições financeiras ?  

  Sim. Quais ? ______________________________________________________________  
  Não 
  Não sabe / não respondeu 

  
24. Quantas vezes ao ano a Cooperativa chama assembléia com os associados ? 

  Apenas 1 vez ao ano 
  Mais de 1 vez ao ano    
  Nunca há assembléia 
  Não sabe / não respondeu   

 
25. Você sabe quem compõe a atual diretoria executiva e conselheiros da Pindorama  ? 

  Sim, sei o nome de todos eles  
  Não. Não sei o nome de nenhum deles  
  Sei o nome apenas do presidente 
  Sei o nome de apenas alguns membros da diretoria  
  Não sabe / não respondeu 

 
 
Entrevistador (a): _____________Observações: __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 
Roteiro das  entrevistas à diretoria executiva   
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ROTEIRO DAS ENTREVISTAS COM 3 DIRETORES  
EXECUTIVOS DA COOPERATIVA AGRO-INDUSTRIAL PINDORAMA   

 
 
1. Quais os referenciais de cooperativismo da Pindorama ? Em que fonte bebe a cooperativa ? 
 
2. Se fizer referência a Rochdale, perguntar: Você acha que a Pindorama segue os princípios do 

cooperatismo de Rochdale ?  Esta sempre foi a posição da Cooperativa ? Desde os tempos de 
Bertholet ?  

 
3. Por que a Pindorama é “um modelo de reforma agrária” ?   
 
4. Quais as diferenças na relação de trabalho da Pindorama com as outras usinas do Estado de 

Alagoas ? Há algum relacionamento entre a Pindorama e as outras usinas ? 
 
5. Como é a relação da Pindorama com a comunidade de Coruripe (prefeitura, sindicato rural...) ? 
 
6. A Cooperativa tem ou já teve algum tipo de assessoria em relação à gestão econômica e política? 

Quais instituições ?  
 
7. Qual é a relação da Pindorama com os outros empreendimentos criados (fabricação de vinagre, 

material de limpeza, costureiras...). Estes empreendimentos repassam algum recurso financeiro 
para a Pindorama ? 

 
8. Quantos trabalhadores assalariados e quantos cooperados possui a Pindorama ? Por que um 

número tão grande de assalariados ? A cooperativa tem planos de transformar os assalariados 
em cooperados ?  

 
9. Qual é o salário médio dos trabalhadores assalariados da fábrica de suco ? Quanto recebe um 

agricultor eventual ?  Qual é a média de retirada de um cooperado ? 
 

10. Em quais instâncias são tomadas as decisões da Pindorama ? 
 
11. Qual a periodicidade das assembléias, reuniões da diretoria executiva e Conselho Fiscal ?  
 
12. Você acha que o nível de participação dos cooperados é satisfatório ?  Eles colocam suas 

opiniões nas assembléias?  
 
13. Que tipo de assunto é discutido em assembléia e que tipo pode ser resolvido pela diretoria ?   
 
14. A cooperativa tem alguma política para maior participação de mulheres, negros e jovens ? Tem 

alguma mulher cooperada ? 
 
15. Quais os critérios utilizados para entrada de novos sócios ? Em que situação um sócio é excluído  

da Pindorama ? Quando a saída é uma decisão da Cooperativa em que fórum essa decisão se 
dá ? 

 
16. Qual é o valor da quota-parte ? Qual é o valor mínimo de capital integralizado por cooperado ? 

Qual é o valor máximo de capital integralizado por cooperado ? 
 
17. Por que alguns cooperados têm mais lotes que outros ?  Não há normas rígidas internas capazes 

de regular o número de lotes ? 
 

18. Você acha que a cooperativa investe na formação de novos quadros para administrá-la ? De que 
forma ? 

 
19. Caso as pessoas da atual diretoria resolvessem sair da cooperativa, você acha que a Pindorama 

teria outros nomes capazes de administrá-la ?  
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20. Na sua opinião, qual é o perfil ideal de um presidente da cooperativa ?  E dos demais membros 
da diretoria ? 

 
21. Como é a remuneração financeira dos diretores e gerentes ? Os gerentes são cooperados ? 
 
22. No ano de 2004 houve sobras/excedentes ? Qual foi o destino das sobras ? No ano de 2005, 

houve sobras/excedentes ?  
 
23. A cooperativa tem fundos financeiros ? A que se destinam ?  
 
24. Há recolhimento do INSS dos cooperados ? Quem recolhe ?  
 
25. Como é a relação da Pindorama com o Sindicato Rural local ? Há muitas reclamações dos 

agricultores eventuais no Sindicato ? 
 
26. Como é a relação da Pindorama com políticos locais (prefeitos, vereadores, deputados...) 
 
27.  Quais são os parceiros políticos da Pindorama ? 
 
28. Como é a relação da Cooperativa Pindorama com a OCEAL ? Qual a contribuição que a OCEAL 

tem dado à Cooperativa ?    
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APÊNDICE C 
Freqüência de temas apresentados nas Assembléias Gerais Ordinárias (AGO) e 

Assembléias Gerais Extraordinárias (AGE) realizadas no período de 1995 a 2006 
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Freqüência de temas apresentados nas Assembléias Gerais Ordinárias (AGO) e Assembléias Gerais Extraordinárias 

(AGE) realizadas no período de 1995 a 2006 
 

  Temas das AGO e AGE 1995 
AGO 

1996 
AGE 

1996 
AGO 

1997 
AGO 

1998 
AGO 

1998 
AGE 

199913

AGE 
2000 
AGO 

2001 
AGO 

2002 
AGO 

2003 
AGO 

2004 
AGO 

2005
AGO 

2006 
AGO 

Eleição do Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal 
 

 
x 

  
x 

 
x 

 
x 

   
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Apresentação do relatório de prestação de 
contas, ações realizadas, balanço patrimonial e 
financeiro do exercício findo e parecer do 
Conselho Fiscal da prestação de contas 

 
x 

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Autorização dos cooperados para a diretoria  
contrair/prorrogar financiamento para custeio, 
investimento e apontamento industrial, capital 
de giro, entre outros e renegociação de dívidas. 
Coloca os bens da cooperativa como garantia    

 
 
x 

  
 
x 

 
 
x 

  
 
x 

  
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

Apresentação de relatório de auditores 
externos  

 x           x x 

Retificação da ata da AGO anterior: alteração 
da data e inclusão da qualificação da diretoria 

 x             

Discussão sobre o destino das sobras e dos 
prejuízos da cooperativa  

  x       x x    

Propostas de Cassação dos Direitos Políticos 
Cooperativistas dos membros do Conselho de 
Administração no mandato encerrado em 1995, 
acusados de desmandos administrativos 

   
x 

           

Assinatura de avais para efeito e financiamento 
bancário pelos diretores da cooperativa, em 
favor dos cooperados    

    
x 

          

                                                           
13 Segundo informações da Cooperativa a AGO de 1999 não ocorreu, pois até o ano de 1998 o exercício social da cooperativa iniciava no dia 1º setembro e encerrava em 31 
de agosto, a partir da reforma do Estatuto Social, tema da AGE de 1999, o exercício social passou a iniciar no dia 01 de janeiro de cada ano e encerrar no dia 31 de dezembro.   
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  Temas das AGO e AGE 1995 

AGO 
1996 
AGE 

1996 
AGO 

1997 
AGO 

1998 
AGO 

1998 
AGE 

1999 
AGE 

2000 
AGO 

2001 
AGO 

2002 
AGO 

2003 
AGO 

2004 
AGO 

2005
AGO 

2006 
AGO 

Discussão sobre a remuneração da diretoria 
executiva e Conselho Fiscal. A diretoria 
argumenta que a remuneração é baixa, 
comparada ao que se paga a um gerente de 
usina de álcool na região e que é justa 
remunerar a diretoria, já que se dedica tempo 
integral à cooperativa    

    
 
 
x 

       
 
 
x 

 
 
 
x 

  

Informou-se sobre reuniões em Brasília/DF de 
articulação com políticos e Governo Federal 
sobre comercialização do álcool    

    
x 

          

Reforma do Estatuto Social com alterações 
sugeridas pelo Programa RECOOP14

      x        

Deliberar sobre o Plano de desenvolvimento da 
cooperativa e adesão às normas relativas à 
concessão do RECOOP 

       
x 

       

Informou-se a proposta da diretoria de fazer um 
Plano de Saúde Coletivo para os cooperados 
que cumprirem os seus deveres    

          
x 

    

Questionamento dos cooperados sobre o baixo 
valor pago ao preço da cana cana-de-açúcar e 
o preço do maracujá  

        
x 

 
x 

 
x 

 
x 

   

Informou-se sobre a saída de um membro do 
Conselho de Administração    

          x    

Problema de atraso com a colheita da cana / 
falta de cumprimento do cronograma de corte 
da cana devido aos incêndios   

           
x 

   

                                                           
14 Programa de Revitalização das Cooperativas de Produção Agropecuárias, instituído pela Medida Provisória 1.715, 03 de setembro/1998 – Governo Federal. Este programa 
destina-se a: “refinanciamento das dívidas da cooperativa,  capacitação profissional, aperfeiçoamento da estrutura administrativa através da melhoria do setor produtivo, da 
otimização dos recursos financeiros e humanos e desenvolver um modelo de crescimento econômico auto-sustentável para a Cooperativa”    - AGE/1999 
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  Temas das AGO e AGE 1995 

AGO 
1996 
AGE 

1996 
AGO 

1997 
AGO 

1998 
AGO 

1998 
AGE 

1999 
AGE 

2000 
AGO 

2001 
AGO 

2002 
AGO 

2003 
AGO 

2004 
AGO 

2005
AGO 

2006 
AGO 

Contestação da Resolução 003/2003 por 
alguns cooperados que prevê penalidades aos 
cooperados que desviarem sua produção de 
cana-de-açúcar para outras usinas e destilarias  

           
x 

   

Houve críticas à diretoria por querer administrar 
a cooperativa sozinha e conclamação aos 
demais cooperados a não aprovarem a 
prestação de contas 

            
x 

  

Reclamação da diretoria em relação à reunião 
realizada em determinada aldeia sem a 
presença desta, onde se discutiu possibilidade 
de afastamento do gerente agrícola e crítica 
aos salários da diretoria. Houve uma defesa 
por parte da diretoria do profissional e informou 
que ele não será demitido. 

            
 
 
x 

  

Deliberou-se que aqueles cooperados que 
desviarem a produção para outras usinas serão 
impedidos de participar da próxima assembléia 

            
x 

  

Houve crítica à diretoria por esta não visitar os 
cooperados  

            x  

Cooperado criticou a homenagem feita ao 
deputado Nelson Costa, através de título dado 
ao auditório, alegando que este deputado não 
trouxe nenhuma contribuição para a 
Pindorama.    

             
 
x 

 
 

Pedido de esclarecimento sobre a moagem da 
cana-de-açúcar na Usina Coruripe pela 
cooperativa. Foi esclarecido que a Pindorama 
havia feito uma parceria com esta usina e esta 
atitude representava um marco de credibilidade 
da Cooperativa e geraria um lucro de R$ 
800.000,00  

        
 
 
x 

      

 



 114

 
  Temas das AGO e AGE 1995 

AGO 
1996 
AGE 

1996 
AGO 

1997 
AGO 

1998 
AGO 

1998 
AGE 

1999 
AGE 

2000 
AGO 

2001 
AGO 

2002 
AGO 

2003 
AGO 

2004 
AGO 

2005
AGO 

2006 
AGO 

Cooperado questiona aos demais associados 
presentes se estes concordavam com os 
gastos efetuados pelo vice-presidente no 
imóvel da Cooperativa para habitação de sua 
filha, casada com um funcionário da 
Cooperativa. Foi informado pelo presidente que 
todos os funcionários tinham direito à utilização 
de patrimônio da cooperativa para fins de 
residência na colônia.  

        
 
 
 
x 

      

Aprovação de concessão de R$ 1,00  por 
tonelada de cana a título de estímulo e 
reconhecimento aos cooperados que não 
desviarem a produção  para outras usinas 

         
x 

     

Cooperado se manifesta dizendo que 
reconhecia que a atual administração tinha 
liquidado as dívidas com os cooperados, mas 
havia uma preocupação quanto aos débitos 
nos bancos. O presidente contra argumenta 
que houve melhoras quanto ao e individamento 
e que as garantias são relativas apenas aos 
encargos financeiros das operações realizadas 
no Banco Mercantil do Brasil     

         
 
 
 
x 

     

Cooperado conclama o conjunto de 
cooperados à maior participação nas 
assembléias  

         
x 

     

O presidente da Cooperativa convida João 
Beltrão Siqueira, associado e deputado 
estadual e Secretário do Trabalho e Ação 
Social para conduzir os trabalhos da 
assembléia (houve contestação) 

 
 
x 
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  Temas das AGO e AGE 1995 

AGO 
1996 
AGE 

1996 
AGO 

1997 
AGO 

1998 
AGO 

1998 
AGE 

1999 
AGE 

2000 
AGO 

2001 
AGO 

2002 
AGO 

2003 
AGO 

2004 
AGO 

2005
AGO 

2006 
AGO 

Um associado propõe que a diretoria peça 
autorização da assembléia para se desfazer de 
algum bem, assim como o faz para empréstimo

 
x 

             

Crítica à gestão passada por não ter informado 
aos associados a situação financeira difícil em 
que passava a cooperativa 

   
x 

           

Críticas à atual diretoria por falta de experiência 
administrativa  

  x            

Pedido de esclarecimento de cooperados sobre 
relatório financeiro  

   x          x 

Cooperado reclama de falta de equipamento 
técnico. Alega que solicitou o trator diversas 
vezes e que não foi atendido 

            
x 

   

Cooperado critica a diretoria por esta não ter 
consultado os cooperados sobre a criação da 
usina de açúcar. O presidente responde que a 
diretoria tem poderes para fazer os 
investimentos e que foi conversado 
previamente com o Conselho Fiscal. Foi 
colocado em votação o tema   

           
 
 
x 

   

Cooperado critica a diretoria por não ser 
transparente, um dos exemplos é o preço do 
álcool, desconhecido dos cooperados   

           
x 

   

Cooperado alega que não foi convidado para a 
assembléia 

          x    

Foi apresentada aos cooperados uma proposta 
da CODEVASF de parceria com a Cooperativa 
para que esta “exporte” o know how da 
Cooperativa Pindorama para a região de 
Guanambi (BA). Foram sorteados 20 

cooperados para visitar o local.  

              
 
x 
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