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Poesia

Rio Guaribas, cadê?

Rio Guaribas, cadê, cadê, cadê?

Rio Guaribas, cadê você?

Rio Guaribas cadê

Braços, pernas e bocas pra te

Defender??!!

Rio Guaribas, ô!!

Líquida faca cortando meu torrão natal.

Matou minha sede, levou

Os meus barcos de papel!

Embalou meus sonhos, brincou

Com as estrelas do céu!

Arrastou meus navios para a beira do mar.

Rio Guaribas, ô!!

O progresso é veloz demais.

Deixa manchas sujas sobre o lençol,

Ninguém tem tempo para te proteger.

Tanto sobejo sob a luz do sol!!

O poeta faz verso inútil.

Tanto sobejo sob a luz o sol

O poeta quer te defender.

Autor: Vilebaldo Nogueira Rocha.



RESUMO: Esta  pesquisa  analisa  os  novos  desafios  que  se  colocam  para  o 
cooperativismo e as transformações sociopolíticas e econômicas e no mercado de 
trabalho, que interferem no processo de produção e comercialização da produção da 
agricultura familiar  partindo do estudo de cooperativas originárias a partir  de um 
projeto desenvolvido por instituições públicas e autarquias em resposta ao Programa 
Fome  Zero.  Predispõe-se  a  analisar  as  condições  em  que  se  encontram  os 
pequenos produtores e como estas condições possibilitam ou não sua autonomia a 
partir de empreendimentos cooperativos sustentáveis e em harmonia com o meio 
ambiente.  As  reais  condições  que  possam  viabilizar  o  processo  de  tomada  de 
consciência e de autonomia do pensamento para que se tornem cidadãos ativos, 
participativos, críticos e sujeitos de sua própria história. Mas essas cooperativas têm 
despertado  desconfiança  e  resistência  por  parte  dos  agricultores  com relação  à 
participação o que tem dificultado muito o sucesso desses empreendimentos que de 
tempos em tempos passam por  períodos de  “abandonos”  e  de  recomeço.  Essa 
pesquisa procura discutir  as possibilidades e desafios que se colocam para que 
esses sujeitos possam se tornarem atores protagonistas, empoderados a partir da 
participação eficaz na condução dos processos de produção e comercialização nos 
empreendimentos  cooperativos,  uma  vez  que  esse  protagonismo  não  foi  ainda 
alcançado.

Palavras-Chave: Associativismo. Cooperativismo. Participação. Protagonismo. 



ABSTRACT:  This research analyzes new challenges for the cooperation and the 
sociopolitical  and economic transformations and the labor market,  which interfere 
with the process of production and marketing of agricultural production based on a 
study of family cooperatives originating from a project developed by public institutions 
and authorities in response to the Zero Hunger Program. Predisposes to examine the 
conditions under which they are small producers and how these conditions or not 
allow their independence from cooperative ventures sustainable and in harmony with 
the environment.  The actual conditions  which may facilitate the  process of 
awareness and autonomy of thought to become active citizens, participatory,  critical 
subjects of their own history.  But these cooperatives have aroused suspicion and 
resistance by farmers with regard to participation which has severely hampered the 
success of these ventures from time to time go through periods of "abandonment" 
and a new beginning. This research discusses the opportunities and challenges that 
these individuals can become key actors,  empowered from effective participation in 
the conduct of production processes and marketing in cooperative ventures, as this 
role has not yet been reached.

Keywords: Associativity. Cooperatives. Participation. Role.
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INTRODUÇÃO 

  

Esta pesquisa analisa os novos desafios que se colocam para o 

cooperativismo e as transformações sociopolíticas e econômicas e no mercado de 

trabalho, que interferem no processo de produção e comercialização da produção da 

agricultura familiar partindo do estudo de cooperativas originárias a partir de um 

projeto desenvolvido por instituições públicas e autarquias. Pretende-se analisar as 

condições em que se encontram os pequenos produtores e como estas condições 

possibilitam ou não sua autonomia a partir de empreendimentos cooperativos 

solidários e sustentáveis. 

 

Pode-se, pois, enunciar como questão síntese do problema da presente 

pesquisa: Como as relações que se estabelecem entre os pequenos produtores de 

caju e as cooperativas estimulam o protagonismo desses trabalhadores para que se 

tornem verdadeiros sujeitos no processo produtivo na perspectiva da economia 

solidária? Como esses pequenos produtores podem desenvolver a capacidade de 

análise crítica da realidade e atuar como sujeitos de seu empreendimento com 

domínio sobre a produção e comercialização? 

 

Esse trabalho de pesquisa visa, portanto, analisar as condições efetivas dos 

pequenos produtores de caju agregados em cooperativas, seu perfil sócio-

econômico, a participação e as reais condições que possam viabilizar o processo de 

tomada de consciência e de autonomia do pensamento para que se tornem 

cidadãos ativos, participativos, críticos e sujeitos de sua própria história. 

 

Na região do Vale do Guaribas predominam o clima quente e árido, com 

índices pluviométricos baixos e irregulares. A produtividade do Caju depende das 

condições climáticas e das mudanças que ocorrem na natureza. A história da 

formação das comunidades rurais expõe o pequeno produtor às dificuldades 

geradas pelas próprias condições naturais como pelo sistema econômico liberal 

capitalista revigorado nos princípios neoliberais que dificultam mais ainda a situação 

do pequeno produtor. 

O território do Vale do rio Guaribas corresponde a uma área de clima semi-

árido, onde, tradicionalmente, desenvolve-se culturas que se adaptaram, ou foram 
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adaptadas a esse tipo de clima com baixo índice pluviométrico, como a cultura do 

caju e da castanha, do mel e da mandioca. Sem embargo, apesar de muito tempo 

trabalhando com esses produtos, por várias razões, os agricultores não conseguiram 

se organizar de forma sólida e eficaz, o suficiente para tornarem-se competitivos, 

auto-sustentáveis e resistentes às oscilações do mercado capitalista, e muitos 

tiveram de abandonar o campo e buscar subempregos nos centros urbanos, muitas 

vezes expostos à violência e à condições de vida e trabalho insalubres e mal 

remunerados. Para tentar minimizar essa situação, o governo estadual e federal, 

através de fundações como o SEBRAE, a Fundação Banco do Brasil, Organizações 

Não-Governamentais têm incentivado a formação de cooperativas agrícolas nessa 

região. 

 

Definiu-se como iniciativa estruturar pequenas unidades de produção e 

comercialização dando suporte à agricultura familiar na cadeia produtiva do caju.                                                                                                                                                                                                                                                                             

A partir daí essas instituições empenharam-se na luta pela e criação de cooperativas 

e associações, mas essas cooperativas têm despertado desconfiança e resistência 

por parte dos agricultores, o que tem dificultado o sucesso desses empreendimentos 

que de tempos em tempos passam por períodos de “abandonos” e de recomeço. 

 

Essas cooperativas foram propostas de cima para baixo. Não foram criadas 

por iniciativa dos pequenos produtores pelo reconhecimento das dificuldades que 

estavam postas. Algumas instituições em resposta ao apelo do governo ao instituir o 

programa Fome Zero, reuniram-se e resolveram elaborar um programa que deveria 

ser implantado, orientado e acompanhado por técnicos de comitê gestor criado com 

essa finalidade. Recursos foram destinados e teria como princípio e premissa maior, 

através do SEBRAE, da EMATER e outros parceiros, capacitar os pequenos 

produtores através de cursos e oficinas para o trabalho cooperado. O desafio era 

desenvolver o espírito cooperativo entre os pequenos produtores de caju que se 

dispusessem a fazer parte das cooperativas.   

 

 Para os parceiros do comitê gestor, os cursos deveriam ser ministrados com a 

metodologia correta. Nas oficinas e cursos de capacitação os pequenos proprietários 

estariam, de fato, discutindo, e aprendendo os princípios e o espírito do novo 

cooperativismo que busca ir além do aspecto econômico, em condições de um dia, 
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muito próximo, serem capazes de caminharem sozinhos, de assumirem a direção de 

seus negócios. 

 

O cooperativismo/associativismo tem assumido um papel importante como 

mobilizador da parte da sociedade civil que se encontra à margem na repartição da 

riqueza socialmente produzida. É nessa dinâmica que questionamos: “Qual a 

capacidade de resposta do cooperativismo diante das grandes inquietações 

contemporâneas?” (SANTOS, CALLOU, 2006. p. 13). Qual a resposta que as 

cooperativas de caju do Vale do Guaribas podem dar a estes desafios? 

 

Nesse sentido, Santos e Callou (2006, p. 17) aprofunda na noção do novo 

cooperativismo:  

 
A perspectiva de análise que privilegia os valores democráticos e identifica 
a empresa cooperativa como um fórum de politização de questões mais 
amplas da sociedade – como desemprego, exclusão social, políticas 
públicas, desenvolvimento regional, segurança alimentar, a adoção de 
tecnologias e a sustentabilidade. Um novo pacto: garantia de redistribuição 
do trabalho, da riqueza, do saber e do poder. 
 
 

Portanto, o associativismo cooperativo na busca de superação dos problemas 

causados pela economia capitalista neoliberal e globalizante assume uma função 

mobilizadora com relação à “organização de movimentos populares, de interação 

entre pessoas em torno de um objetivo comum, que é luta pela melhoria da 

qualidade de vida e que, pouco a pouco vai se configurando nos aspectos 

sociopolíticos, econômicos e educacionais” (SANTOS, CALLOU, 2006. p. 26). São 

desafios que buscam ver o ser humano em sua integralidade e em relação de 

respeito e conservação da natureza. A ideia de empreendimentos coletivos, 

democráticos e solidários que ponha o ser humano e o trabalho, o meio ambiente 

acima dos interesses do capital. 

 

O presente trabalho foi realizado com pequenos produtores familiares de nove 

cooperativas que integram a Central de processamento, beneficiamento e 

comercialização do caju e de seus derivados – COCAJUPI, localizada na cidade de 

Picos, no estado do Piauí e parte do princípio que essas cooperativas só lograrão 

êxito à medida que possam colaborar para a formação de sujeitos ativos, 
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conscientes e transformadores do processo histórico em que se encontram 

inseridos.  

 

A pesquisa mostrou também como o protagonismo ainda precisa ser 

construído e que são muitos os desafios que se colocam para que esses sujeitos 

possam tornarem-se atores protagonistas, empoderados, cidadãos ativos 

conhecedores e mobilizados para reivindicarem seus direitos, a partir da 

participação eficaz na condução dos processos de produção e comercialização nos 

empreendimentos cooperativos coletivos e solidários e no fomento ao estudo e 

discussão permanentes das carências e dificuldades e ações a serem tomadas para 

superá-las.  

 

O trabalho está dividido em três capítulos: o 1º capítulo abordará a intervenção 

do Estado a partir da “modernização conservadora” com programas de apoio ao 

pequeno produtor que não têm conseguido solucionar os problemas, defendendo a 

tônica da cooperação e a reflexão sobre os novos paradigmas que se colocam para 

o cooperativismo e nesse contexto a noção de protagonismo. No 2º A 

contextualização da cidade de Picos, a produção do caju, a proposta de intervenção 

e o projeto Cocajupi. 

 

No 3º capítulo será apresentado o resultado da observação participante, dos 

diálogos e debates por meio das categorias de análise selecionadas para a reflexão 

como: cooperativismo/associativismo, a participação e o protagonismo. Após a 

análise dos dados encontra-se a conclusão, as referências e os anexos. 

 

Segundo Marx (apud CHAUÍ, 2003, p. 123) “os homens fazem a história, mas o 

fazem em condições determinadas”. Como as relações que se estabelecem entre os 

pequenos produtores de caju e as cooperativas estimulam o protagonismo desses 

trabalhadores para que se tornem verdadeiros sujeitos no processo produtivo na 

perspectiva de empreendimentos solidários? 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Diante da problemática levantada pela questão de pesquisa acima descrita, 

adotou-se as seguintes diretrizes: 
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Técnicas de coleta e análise de dados 

 

 A coleta de dados realizou-se através de pesquisa bibliográfica, levantamento 

de fontes impressas e eletrônicas, consulta a bancos de dados estatísticos, visitas a 

órgãos que atuam junto a estas cooperativas, como o SEBRAE, o Banco do Brasil, o 

Banco do Nordeste, a EMATER-PI, a Universidade Federal do Piauí, a Instituição de 

Ensino Superior Raimundo Sá. Durante a pesquisa de campo foram utilizados 

instrumentos diversos, como, por exemplo, a aplicação de questionários a um grupo 

150 pequenos produtores, observação participante e entrevistas complementares. 

Os dados da pesquisa qualiquantitativa foram submetidos e analisados a partir da 

inserção na realidade sócio-histórica, numa perspectiva de totalidade. 

 

Contradições  

 

Investigar o que ocorre nos grupos e instituições a serem estudados, 

relacionando as ações humanas com a cultura e as instituições sociais e políticas, 

procurando entender como as redes de poder são produzidas, mediadas e 

transformadas. A história se produz na dinâmica das contradições: Tese, Antítese e 

Síntese, e os conflitos ideológicos estão sempre profundamente vinculados às 

desigualdades cultural, econômica e política que dominam nossa sociedade. Chegar 

à essência do fenômeno a partir das representações e conceitos. 

 

 
OBJETIVO GERAL    
 

Analisar como as relações que se estabelecem entre os pequenos produtores 

cooperados de caju da microrregião de Picos e as cooperativas estimulam o 

protagonismo desses trabalhadores para que se tornem verdadeiros sujeitos no 

processo produtivo na perspectiva da economia solidária. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Abordar sobre a política intervencionista do Estado e a cooperação como 

base de integração do pequeno produtor rural à cadeia produtiva, 
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identificando a participação dos cooperados como sujeito nas cooperativas 

caracterizando como são estabelecidas as relações de trabalho e trocas entre 

cooperados e cooperativas, e como é a história dessas cooperativas; 

 

• Descrever como se estabeleceu o projeto da cadeia produtiva do caju em 

Picos e a organização do pequeno produtor a partir da criação de uma central 

e de nove cooperativas; 

 

• Analisar quem são e como vivem esses associados, qual é a sua história e 

como participam nos projetos sociais do governo voltados à agricultura 

familiar e a compreensão que eles têm dessas políticas e projetos, buscando 

identificar suas principais dificuldades de organização política, econômica e 

social. 

 

• Desvelar a competência dessas cooperativas, no que tange à garantia de que 

os pequenos produtores de caju se tornem capazes de ter autonomia e poder 

de comercializar sua produção, além é claro de entender a ação dessas 

cooperativas no que se refere à sua participação enquanto elemento 

otimizador da autonomia dos pequenos produtores. 
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CAPÍTULO 1 – AS POLÍTICAS DE APOIO AO PEQUENO PRODU TOR 
 
 
1.1 A expansão capitalista no campo e as formas de intervenção do Estado 
 
 

No processo histórico brasileiro a questão agrária, apesar de sua importância, 

e aí se inclui a prerrogativa de ser a atividade agropecuária o setor responsável pela 

produção do alimento que sustenta a vida de todos numa sociedade e abastece a 

indústria com matéria-prima, nunca recebeu um tratamento adequado que levasse 

em consideração o mercado interno, uma vez que sempre se privilegiou a produção 

para a exportação, “caráter fundamental de nossa economia, isto é, da produção 

extensiva para mercados do exterior, e da correlata falta de um largo mercado 

interno solidamente alicerçado e organizado” (JUNIOR, 2000. p. 3).  

 

O campo é formado de um conjunto de espaços privados onde os tentáculos 

do Estado assumem um papel de mediador e de regulador. Os números da estrutura 

fundiária brasileira são reveladores dessa situação, pois, com relação à ocupação da 

terra no Brasil, O IBGE recalculou o índice de Gini para o Brasil referente ao Censo 

Agropecuário 2006 e chegou ao valor de 0,854, que reflete a concentração de terras 

no Brasil. Em 1985 esse índice correspondia a 0,857, 1995/1996 o índice de Gini 

equivalia a 0,856. (IBGE, Censo Agropecuário 2006) 

 

Desenvolvido pelo estatístico italiano Conrrado Gini, o índice de Gini mede o 

grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda 

domiciliar per capita. Seu valor varia de O (zero), quando não há desigualdade, 

todos têm a renda no mesmo valor, e 1 (um) corresponde à desigualdade completa, 

onde uma pessoa sozinha concentra toda a renda, e as demais nada têm  e é 

expresso em pontos percentuais. 

 

A maior parte dos países que modernizaram sua agricultura, o fez pela 

Reforma Agrária e reorganizou sua estrutura fundiária. No Brasil, apesar de fazer 

parte dos programas de alguns governos, a Reforma Agrária se constituiu sempre 

em um ponto polêmico em torno do qual entram em choque os mais diversos 

interesses, como: de um lado, o de grandes e tradicionais oligarquias regionais que 
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se formaram desde o processo de colonização e exploração, as oligarquias 

regionais que por muitas décadas foram possuidoras de um grande poder 

econômico e de representatividade política, e por meio dessa hegemonia fixaram 

uma série de ambições privadas e resistentes ao controle legislativo do Estado; e de 

outro lado, os pequenos produtores que veem na agricultura familiar uma alternativa 

de sobrevivência, de modo que essa relação de superveniência de um grupo sobre o 

outro constitui-se como o fator que mais tende inviabiliza/dificultar uma 

transformação estrutural na base fundiária brasileira.  

 

Por isso, em termos de política fundiária, os “estamentos burocráticos” 

(MONDAINE, 2008, p. 68) do Brasil optaram por uma “modernização conservadora” 

– na qual aplicam-se técnicas modernas de produção no campo sem, contudo, 

reformar a nossa velha estrutura fundiária, fruto remanescente da Lei das 

Sesmarias, que remonta ao período das Donatárias no início da colonização. “O 

sistema de sesmarias concorrera para que a propriedade da terra, antes, monopólio 

real, passasse às mãos de um número limitado de indivíduos que tinham acesso aos 

favores reais” (FURTADO, 1970 p. 120). Foi a Lei das Terras que monopolizou o 

comércio fundiário com preços à vista, e muito acima dos praticados no mercado 

pelo governo, a Lei das Terras inviabilizou a aquisição de terra por pessoas com 

baixo poder econômico e pelos ex-escravos que, além de não terem condições para 

comprar a terra a vista, foram muitas vezes pressionados por várias razões a se 

desfazerem da sua pequena propriedade, o que acabou por privilegiar, 

sobremaneira, os grandes fazendeiros.  

 

O progresso no Brasil recorre ao atraso para se sustentar. A economia 

agrícola se modernizou mantendo as relações de trabalho retrógradas de um país 

que, segundo Caio Prado, não deixou de ser ainda uma Colônia controlada por uma 

camada burocrática de pensamento patrimonialista. “O passado, aquele passado 

colonial, que referi acima, aí ainda está e bem saliente; em parte modificado, é certo, 

mas presente em traços que não se deixam iludir” (JUNIOR, 2000, p. 2), o passado 

insiste em permanecer, o que caracteriza um país economicamente desenvolvido e 

socialmente atrasado. Um capitalismo que é e não pode deixar de ser selvagem em 

virtude de sua herança patrimonialista. 
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O Brasil se desenvolveu com o crescimento da economia concentrada, logo 

sem distribuir renda. A distribuição de renda e a socialização das riquezas deveriam 

ter ocorrido concomitantemente ao crescimento. O País adotou o modelo de 

revolução conservadora - feita de cima para baixo – que consistiu em uma 

transformação por manutenção da apartação e da concentração, ou uma 

modernização conservadora que se transforma, mantendo o status quo. 

 

Os países que fizeram a revolução burguesa, com guerra civil, e resolveram o 

problema agrário nos séculos XVII e XVIII, construíram democracias no século XX. 

Mas os que não fizeram a Reforma Agrária e optaram pela modernização 

conservadora transformaram-se em países totalitários, como foi o caso da 

Alemanha, do Japão e da Itália. 

 

A crise de 1929 causou implicações muito profundas no Brasil, e o pressionou 

a entrar em uma nova era – o País sentiu-se, graças a conjuntura externa, 

impulsionado a industrializar-se pela demanda dos países totalitários que 

direcionaram suas indústrias à produção bélica. 

 

Aceita-se, pois, criticamente, “o deslocamento do centro dinâmico”. Posto 
que aqui é que vai se formar uma “economia nacional”, tanto sob novas 
condições da divisão social do trabalho, conduzida pela indústria 
manufatureira e logo maquinofatureira, quanto pelas operações políticas 
advindas da Revolução de 1930 (OLIVEIRA in ARAÚJO, VIANA e 
MANCAMBIRA, 2009, p. 43).  

 
 

 Sem possuírmos necessariamente uma burguesia industrial com capital 

suficiente para realizá-la, assumiu, então, O Estado a tarefa de instalar as indústrias 

de base para dar suporte às indústrias de bens de consumo e de bens de capital 

como, inclusive, a de instrumentos, insumos e maquinário para nossa agricultura, 

adotando um modelo muito próximo da autosuficiência feudal, que, como afirma 

MELLO & COSTA (1997, p. 239) “produzia tudo o que necessitava e consumia tudo 

o que produzia”.  

 

O Estado deveria intervir, portanto, no processo de modernização da 

agricultura também para que por meio dela se produzisse matéria-prima para as 

indústrias, que por sua vez comercializariam insumos com o setor agrário, gerando 
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um ciclo que terminaria por garantir a alimentação da população urbana e 

favorescendo à indústria. A intervenção do Estado, no campo, optou pela via 

prussiana, ou seja, a economia agrícola se modernizaria, porém seriam mantidas 

relações de trabalho retrógadas, onde caberia ao Estado comprar e indenizar as 

terras para a Reforma Agrária.  

 

Os ventos dessa modernização conservadora sopram com maior intensidade 

na década de 1950 e 1960. As atividades geradoras de trabalho foram se 

modificando. No Brasil acentua-se o processo de transformação de uma economia 

agro-exportadora para uma economia industrializada marcada pela entrada do 

capital externo e das empresas e bancos multinacionais, que, em alguns governos, 

terminaram recebendo incentivos fiscais para instalarem-se em nosso território. 

 

Então, recorrendo, de um lado ao aparelho coercitivo das Forças Armadas, 
e, de outro, à propaganda ideológica da Igreja Católica, as burguesias 
nacional e internacional, junto aos latifundiários, articularam o golpe 
responsável pela afirmação no país de um modelo de desenvolvimento 
econômico “dependente – associado” – um modelo que deu seus primeiros 
passos no decorrer do governo Juscelino Kubitschek, voltando-se para a 
definitiva internacionalização da nossa economia. Isto sob a proteção de um 
regime político ditatorial- uma “autocracia burguesa” que foi capaz de 
impulsionar um novo ciclo de “modernização conservadora” no país 
(MONDAINE, 2008, p. 60).  
 
 

A nascente burguesia antecipou-se para abortar as Reformas do governo de 

João Goulart (1961-1964) formalizadas no Plano Trienal de Desenvolvimento 

Econômico e Social de Celso Furtado, que tinha como um de seus objetivos atacar 

os latifúndios improdutivos em prol dos interesses sociais. Fez ainda a contra-

revolução para manter o controle sobre as instituições públicas dando início ao 

período de governos totalitários da Ditadura Militar (1964-1985). 

 

Essa combinação de uma estrutura fundiária que não tem como sua 

finalidade primeira os interesses coletivos da população, a falta de uma reforma 

agrária no campo e as secas que se revezaram no Nordeste nas décadas de 1960-

70 e que se prolongaram no período entre 1979 e 1983 obrigaram muitos pequenos 

proprietários a venderem suas terras, abandonarem o campo, junto com os 

trabalhadores rurais que foram dispensados nas fazendas, a buscarem empregos 

nos grandes centros urbanos. 
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Expulsos pela seca, pelo desemprego, pela fome, pelos latifúndios, pela 

espoliação esses milhares de pequenos produtores entraram num processo de 

migração interna levando o campo a invadir os centros urbanos em busca de 

alternativas de sobrevivência. Analfabetos, sem formação e com nada de 

experiência nas profissões urbanas, esses trabalhadores engrossaram as fileiras de 

desempregados, formando um “exército industrial de reserva” que permitia um 

controle maior sobre os salários e um retorno em forma de lucro para os 

empresários, outros tiveram de submeterem-se a subempregos, a condições de 

trabalho insalubres, habitar nas regiões suburbanas dos grandes centros urbanos, 

originando, dessa forma, verdadeiros bolsões de miséria que se constituíram nas 

favelas construídas em encostas de morros, às margens de córregos, rios e cortiços, 

ficando expostos aos perigos da natureza, das enchentes e à violência.  

 

Em virtude de todos esses elementos supracitados aumentaram os problemas 

relacionados à saúde, uma vez que o sistema público não conseguia dar conta 

desse aumento muito rápido do contingente de pessoas que buscavam os postos, 

prontos-socorros e hospitais. Da mesma forma, o sistema educacional também não 

estava preparado para atender a uma demanda cada vez maior e repentina desses 

de pessoas que chegavam às cidades: faltavam salas de aula, professores, 

funcionários, escolas, material escolar, livros didáticos, carteiras, principalmente nas 

periferias, e a previsão de recursos era insuficiente para atender às necessidades. 

Mostraram-se também ineficientes o sistema de transporte, a segurança pública, o 

sistema judiciário, enfim, com o êxodo rural e as consequências que ele trouxe para 

os grandes centros urbanos a questão agrária ganhou visibilidade.  

 

Essa sociedade atravessou a década de 80 em crise – de uma profundidade 

como o país nunca havia vivido em sua história e de duração prolongada que afetou 

profundamente os trabalhadores na cidade e no campo. Governos vão se defrontar 

com uma inflação que atentava diariamente contra o poder aquisitivo dos salários, 

com uma galopante dívida interna e externa, taxas de juros flutuantes, falta de uma 

política agrária eficaz enquanto os recursos eram drenados prioritariamente para 

especulação e produção destinada à exportação e ao consumo de supérfluos. Essa 

crise foi uma decorrência da política desenvolvimentista e do rápido “milagre 

brasileiro” do início da década de 1970.  
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 Mais uma vez entra em ação a intervenção do Estado. Numa prática que se 

coroou até mesmo nos governos militares leais defensores da ideologia liberal, que 

se encontra centrada na idéia de não intervenção do Estado na economia e que, 

inclusive, foi um dos motivos que justificaram o golpe deferido contra o governo de 

João Goulart, contraditoriamente, os governos do Brasil do período de 1964-1985 

fortaleceram grandemente o intervencionismo do Estado na economia. Intervenção 

essa toda voltada para criar e ampliar as condições favoráveis à multiplicação da 

acumulação privada de capital e não para o fortalecimento do Estado. Todavia isso 

não ocorreu sem reação dos trabalhadores (Pólo econômico fraco), pois os 

pequenos produtores se organizaram em movimentos sociais, como as Ligas 

camponesas, as Comunidades Eclesiais de Base dentre outros vários movimentos 

sociais, para protestarem contra a política econômica do governo e reivindicarem 

seus direitos como cidadãos. 

 

Essa ação mediadora e reguladora do Estado voltada para a produção 

monocultora de exportação só favorecia ao agronegócio: a idéia central do 

agribusiness constituído por cadeias produtivas, formada por dezenas de elos ou 

agentes econômicos, integrados por diversos mecanismos, como cooperativismo, 

associativismo, parcerias, contratos, integração vertical e alianças estratégicas, 

controlados por oligarquias regionais tradicionais, detentores de privilégios fiéis 

representantes da industrialização da agricultura que é “exatamente o que se chama 

comumente de ‘penetração’ do ‘desenvolvimento’ do capitalismo no campo” (SILVA, 

2001. p. 14).   

 

Com a mecanização da agricultura, passa-se de um “modelo de produção 

simples, baseado na subsistência e na auto-sustentabilidade, na qual a propriedade 

produzia a maior parte daquilo que precisava para se alimentar e para continuar 

produzindo, inclusive ferramentas feitas artesanalmente, para um sistema de 

circulação e de estratificação da produção. Para um modelo novo, por meio do qual 

a indústria passa então a produzir insumos, máquinas e equipamentos para a 

agropecuária, que compra esses insumos para produzir matéria-prima transformada. 

Esta, por sua vez, é comprada pela indústria que a ela “agrega valor” e a revende 

para o mercado de consumo ampliando seu lucro” (SILVA, 2001. p. 45).  
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Aos pequenos produtores rurais, principalmente do Norte e Nordeste, que não 

conseguiram uma integração ao agribusiness, restaram a pauperização e a 

proletarização. Essa opção política do Estado intervencionista foi de uma “ampliação 

do mercado interno para a industrialização brasileira (que) se fez, como em todo o 

mundo capitalista pela proletarização dos camponeses: ou seja, por meio de sua 

expropriação como produtores independentes, convertendo-se em miseráveis 

‘bóias-frias’” (SILVA, 2001, p. 45).  

 

Entende-se aqui como pobreza: “Segundo dados do IBGE – Indicadores 

Sociais 1999 – um rico ganha o mesmo que 50 pobres; 1% da população brasileira 

detém 13,8% da renda total do país e os 50% mais pobres ficam com 13,5%. 

Conforme IPEA 60 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza (80 reais 

por mês) e dentre estes 24 milhões vivem abaixo da linha da indigência, isto é, com 

40,00 reais por mês” (YASBEK, 2004, p. 34). 

 

Por isso, se enxergamos essa realidade “Considerando a precariedade de 

vida do Terceiro Mundo, a ONU/PNUD estabelece o corte de US$ 1,0 dia/pessoa 

como o real definidor da linha entre pobreza e indigência” (SPOSATI, 1998, p. 52). 

 

Com relação à pobreza: “é importante assinalar que, para além desses 

indicadores relacionados à renda e ao usofruto de bens, serviços e da riqueza 

socialmente produzida, a pobreza é um fenômeno multidimensional, é categoria 

política que implica carecimentos no plano espiritual, no campo dos direitos, das 

possibilidades e esperanças” (MARTINS, 1991, apud YASBEK, 2004, p. 34), ou 

seja, o critério de pobreza não é só um padrão de medida econômica que leva em 

consideração a renda, mas envolve várias dimensões do ser social. 

 

Ao falar de marcas da violência da pobreza deixadas pelas transformações no 

capitalismo contemporâneo, Yasbek (2004) ressalta: “O aviltamento do trabalho, o 

desemprego, os empregados de modo precário e intermitente, os que se tornaram 

não empregáveis e supérfluos, a debilidade da saúde, o desconforto da moradia 

precária e insalubridade, a alimentação insuficiente, a fome, a fadiga, a ignorância, a 

resignação, a revolta, a tensão e o medo [...]” (YASBEK, 2004, p. 35). “Finalmente a 
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subalternidade diz respeito à ausência de protagonismo de poder, expressando a 

dominação e a exploração” (YASBEK, 2004, p. 34).  

 

Essa situação vitimiza principalmente o elo mais fraco da corrente. O pequeno 

produtor não consegue resistir à industrialização da agricultura, pois, a produção 

para o mercado ficou muito cara, uma vez que demanda a compra de insumos e 

máquinas com preços fixos, pelo fato de serem produzidos por grandes empresas 

multinacionais com um mercado muito amplo onde a procura é muito superior à 

oferta. Enquanto que a produção do agricultor depende das oscilações do mercado 

que estabelece quanto vai pagar pela matéria-prima que ele produz. “O sistema foi 

feito para que ganhem os grandes capitais e não os pequenos produtores” (SILVA, 

2001, p. 17).    

 

A expansão capitalista no Brasil, induzida pelo Estado, fê-lo por meio de 

programas de apoio ao pequeno produtor. Não pela boa vontade e sensibilização do 

poder público em virtude da comoção causada pelo agravamento dos problemas 

sociais, mas sim e, sobretudo, por pressões de vários movimentos sociais no campo, 

como as Ligas Camponesas, as Comunidades Eclesiais de Base entre outros 

cobrando uma ação mais justa, cidadã e democrática do poder público diante do 

abandono em relação ao campo. Esses movimentos sociais tiveram suas demandas 

capturadas, selecionadas e institucionalizadas pela elite detentora do poder.   

 

As zonas de turbulência no campo (impulsionadas pelas reivindicações dos 

movimentos sociais), o caos nos serviços públicos das grandes cidades que não 

mais conseguia atender à população crescente, os “inchaços” urbanos onde aflorava 

a violência e o polígono das secas que se estendia pelo Nordeste, e se prolongava 

fazendo cada vez mais vítimas, entre outros acabaram levando os governos a 

iniciarem uma série de projetos destinados à melhoria da vida dos pequenos 

produtores rurais. Dentre esses projetos ressaltamos: o PROTERRA, o 

POLONORDESTE, o PAPP, o PRONAF e o AgroAMIGO. 

 

 

 

 



27 

 

PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE COMBATE À POBREZA RURAL  
PROGRAMA 

 
PROPOSTA ÓRGÃO(S) 

EXECUTOR(ES) 
DESTINO 

PROTERRA 
Emílio Garrastazu 

Médici (1969-1974) 

* Aquisição de terras; 
* irrigação;  
*de abertura do caminho para 
Amazônia; 
* Construção da 
Transamazônica;  
* implantação de projetos de 
colonização na sua área de 
influência; 

Aportes 
*Banco Mundial 
*Bird. 
Execução: 
SUDENE 

- Famílias; 
- Pequenos 
produtores 
pobres; 
 
-
Comunidades 
rurais. 
            

POLONORDESTE 
Ernesto Geisel (1975-

1979), o programa 
estendeu-se até 1985. 

Soluções regionais para: 
* falta de recursos hídricos; 
* carência tecnológica; 
 * falta de condições de 
armazenamento e 
comercialização da produção; 
 * falta de assistência na saúde e 
educação para as populações 
mais pobres, especialmente 
crianças na fase pré-escolar . 
* iniciou-se  programas como o 
PROJETO SERTANEJO; 
* estratégias PDRI (Projeto de 
Desenvolvimento Rural 
Integrado), desenvolvimento local 
de estradas, escolas, postos de 
saúde e hospitais, saneamento 
básico, comercialização 

Aportes 
*Banco Mundial 
*Bird. 
 
Execução: 
SUDENE 
Ministério do 
Interior, do 
Planejamento e 
Ipea. 

 
Famílias e 
produtores 
das áreas 
rurais; 
 
Comunidades 
rurais. 

PAPP (Programa de 
Apoio ao Pequeno 

Produtor Rural) – criado 
no governo 

Sarney(1985-1990). 
Duração-1985-2002 

 
 

* objetivo promover a melhoria 
geral das condições de vida da 
população rural da Região 
Nordeste aumentando a 
produção e a produtividade.  
 

• família - unidade 
economicamente auto-
sustentável acesso a 
condições adequadas de 
educação, saúde e 
saneamento.  

 
• acesso aos meios de 

produção, a tecnologia 
apropriada ao mercado 
associativismo, 
compreendendo os 
seguintes segmentos: Ação 
Fundiária; Recursos 
Hídricos; Crédito Rural;  - 
Pesquisa Adaptada; - 
Assistência Técnica e 
Extensão Rural; 

  sob jurisdição 
da 
Superintendência 
do 
Desenvolvimento 
do Nordeste - 
SUDENE               

  
-Famílias de 
pequenos 
produtores 
rurais; 
 
Comunidades 
rurais. 
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Comercialização; Apoio às 
Pequenas Comunidades 
Rurais.   

PRONAF (Programa 
Nacional de 
Fortalecimento da 
agricultura Familiar) – 
Criado em 1995, 
durante o governo de 
Fernando Henrique 
Cardoso pela Lei nº 
9.126, de 10 de 
novembro de 1995 e 
alterada pela MPV Nº 
2.168-40/24.08.2001 
 

 * minimizar a migração do 
pequeno produtor e do diarista 
para as grandes cidades; 
*abrir novos campos de trabalho 
nas áreas rurais e urbanas; 
*melhoria na produtividade, 
sustentabilidade, competitividade, 
diversificação, continuidade; 
*política de segurança alimentar; 
*gerar divisas; 
*redução das desigualdades e 
melhor distribuição de renda. 

 -As operações 
de crédito serão 
realizadas por 
bancos oficiais 
federais. 

projetos de 
estruturação 
dos 
assentados e 
colonos nos 
programas 
oficiais, 
aprovados 
pelo Instituto 
Nacional de 
Colonização e 
Reforma 
Agrária - 

AgroAMIGO  Governo – 
Luís Inácio Lula da 
Silva. 
 

• Aumentar a renda 
familiar dos(as) agricultores(as). 

• Criar empregos e 
ocupações no meio rural. 

•   Aumentar a oferta de 
alimentos para a população do 
campo e das cidades. 

•   Melhorar a qualidade 
de vida da população rural. 

•  Apoiar as atividades 
agropecuárias e não-
agropecuárias no meio rural.  
 
*  Financia: Apicultura.Criação de 
pequenos animais:  caprinos, 
ovinos, Horticultura, 
agroindústrias. Comércio e 
Serviços no meio rural: 
costureiras, borracharias, oficinas 
de bicicletas e outros serviços. 

- Banco do 
Nordeste. 

Agricultores(a
s) familiares, 
agricultores(a
s)de 
pequenos 
negócios 
rurais,pescad
o-res(as) 
artesanais, 
trabalhadores
(as)rurais,aqüi
-cultores(as) e 
extrativistas. 
 

 
Fonte : Quadro elaborado pelo autor: Programas de Governo. 

 

Estes programas, na prática, passaram por uma série de limitações e 

problemas, quando da sua execução. Em linhas gerais, observou-se que: 

 

• Não resolveram os problemas dos agricultores que não tinham 

titularidade das terras; 

• Desmobilizaram os movimentos sociais e se esvaziaram as 

reivindicações dos sindicatos; 
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• O Estado repassa à população benefícios e serviços, não como 

direitos sociais, mas como se fossem “Dádivas”. 

• As relações entre as associações e o poder público local reforçam os 

laços clientelistas; 

• Esses programas não estavam conseguindo cumprir com seus 

objetivos em diminuir a pobreza dos pequenos produtores rurais; 

• Muitas ações, projetos e recursos perderam-se nas muitas gavetas e 

labirintos da burocracia;  

• Os grandes latifúndios e o agronegócio foram os que realmente mais 

se beneficiaram com esses projetos. 

 

O fato é que, segundo dados do IBGE, o Brasil possui 560 microrregiões, 
sendo 450 rurais (80%), 82 (15%) intermediárias e 28 (5%) urbanas, caracterizando 

o que se chama atualmente de nova ruralidade onde a pobreza parece ainda muito 

distante de ser minimizada, principalmente nas regiões mais carentes do Brasil. Dos 

5.000 municípios brasileiros, 4.500 municípios são essencialmente rurais e neles 

habitam cerca de 50.000.000 habitantes. (LIMA, 2003) 

 

Nesse contexto, a agricultura familiar brasileira representa 4,1 milhões de 

estabelecimentos familiares, que correspondem a 84% dos estabelecimentos rurais 

do país e a 77% da ocupação de mão-de-obra no campo. Essas propriedades 

respondem por 37,8% do valor bruto da produção agropecuária, incluindo-se 

também os assentamentos da reforma agrária (IBGE). 

 

A agricultura familiar é responsável pela produção dos principais itens que 

compõem a dieta alimentar da população, em números, equivale a: I) 84% do que se 

produz de mandioca; II) 67% do que se produz  do feijão; III) 54%  bovinocultura de 

leite; IV) 49% do milho; V) 40% de aves e ovos; VI)  58% dos suínos (SEPLAN). 

 

Em relação à economia de mercado capitalista observa-se que: 20% de 

estabelecimentos da agricultura familiar se encontram muito integrados; 40% são 

pouco integrados e 40% praticamente não geram renda (SEPLAN). 
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Ou seja, a agricultura familiar, opondo-se às grandes empresas do 

agronegócio que estão envolvidas em grandes projetos monocultores, seja no cultivo 

de soja, seja no de cana-de-açúcar (voltados para exportação), produz alimentos 

básicos que garantem a sobrevivência de grande parcela da população brasileira. 

Representa uma produção voltada para a segurança alimentar e a garantia da 

sobrevivência, e se contrapõe, portanto, à economia de mercado capitalista, 

constituindo-se num espaço privilegiado para a implantação de empreendimentos 

solidários, o que justifica, portanto, a atuação do governo, das ONGs na agricultura 

familiar. 

 

Além de ser caracterizada pela produção de alimentos orgânicos, por estar 

buscando um desenvolvimento sustentável, a agricultura familiar de pequenos 

produtores se caracteriza também por envolver atividades coletivas e mutirões de 

integração de pequenas comunidades que promovem e preservam sua identidade 

como o que foi observado na pesquisa de campo na época, por exemplo, da 

“desmancha”, como é chamado no Piauí a produção da goma e da farinha a partir 

do processamento da mandioca, onde grupos de famílias escolhem um período do 

ano, geralmente junho, julho e agosto, quando já tem terminado a temporada de 

chuvas, e, colhendo o que cada família plantou na roça de mandioca, vão 

transformando, a partir de uma ação coletiva e solidária, no “Aviamento”, uma casa 

de farinha, a matéria-prima em goma, farinha e ração. Ao terminarem de processar a 

produção de uma família, passam imediatamente a desenvolver o mesmo processo 

com a produção de outra família, que está também envolvida no trabalho coletivo, 

até que todas as famílias que se uniram na empreitada tenham seu produto 

beneficiado e pronto para a comercialização e o consumo. Não existem salários, 

mas apenas trocas de trabalho. E algo parecido acontece também em algumas 

comunidades rurais na época de colher e separar a castanha do caju. 

 

 No entanto, essa forma de produção enfrenta grandes desafios. Os principais 

desafios enfrentados pela agricultura familiar são: a baixa cobertura do crédito, o 

baixo acesso à assistência técnica, os valores e limites defasados, a inexistência de 

políticas de comercialização, o excesso de burocracia, a inexistência de um sistema 

de proteção da renda, a ineficiência no combate à pobreza rural e às diferenças 
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regionais, a falta de uma orientação técnica mais presente, de capacitações mais 

objetivas entre outros. 

 

Na microrregião de Picos, existiram várias tentativas de superação desses 

problemas a partir da formação de cooperativas que projetavam o pequeno produtor 

no mercado capitalista, todavia nenhuma conseguiu, ainda, alcançar o êxito 

desejado. 

 

Segundo dados do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no 

Estado do Piauí (SESCOOP/PI), o cooperativismo em Picos surgiu no final da 

década de 1960 com a Cooperativa Agrícola de Sussuapara (COMASUL), fundada 

em 24 de abril de 1969, na época considerada uma das mais importantes do estado 

e, ainda hoje faz-se presente no dia-a-dia dos cooperados do município de 

Sussuapara.  

 

Na década de 1980 foi fundada a primeira cooperativa de mel, ainda ativa, na 

cidade de Picos: a Cooperativa Apícola da Região de Picos (CAMPIL), fundada com 

72 cooperados teve como seu primeiro presidente Raimundo Gabriel Moreira e, 

atualmente, essa cooperativa conta com 120 cooperados, sendo a entidade 

responsável pelo beneficiamento e pela comercialização do mel, assim como de 

seus derivados, tanto na microrregião como para o mercado externo. 

 

Fundada em 15 de março de 1992, com 38 associados à Cooperativa Mista 

Agropecuária de Pequenos Produtores (COOMAP), elegeu como seu primeiro 

presidente Estevão de Araújo Rocha. Desenvolvendo várias atividades, dentre as 

quais a principal foi o beneficiamento e a comercialização da castanha, chegando a 

exportar entre os anos de 1993 e 1999, toneladas de castanha para a Itália atingindo 

um patamar de 120 associados. Mas, as exigências e o aumento da demanda no 

mercado, a falta de um controle de qualidade eficiente, a inadimplência com os 

empréstimos contraídos junto a instituições financeiras, o sucateamento da 

infraestrutura, o baixo investimento em tecnologia, a baixa produtividade, o 

desânimo e a desistência dos sócios paralisou a cooperativa por dez anos e só a 

partir de 2009, a COOMAP tem procurado recuperar espaço no mercado. 
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Respondendo por uma importante contribuição no processo de organização 

dos movimentos sociais na microrregião de Picos com a atuação, junto à Comissão 

da Pastoral da Terra (CPT) e a Comissão de Justiça e Paz da Diocese de Picos, o 

Movimento de Educação na Base (MEB), além do trabalho de alfabetização 

orientado pelo Método Paulo Freire, procurou despertar nas comunidades rurais o 

que denominava a “leitura da vida, da realidade”, na busca de despertar a 

capacidade crítica de olhar, refletir, discutir e buscar soluções sobre os problemas 

práticos que se apresentavam na comunidade. A ação educativa do MEB e a 

parceria com a Cáritas do Brasil esteve presente na orientação para a formação de 

várias Associações de Trabalhadores Rurais (ATRs), movimentos sociais como o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais do Piauí (MST), cuja primeira ocupação do 

movimento no Estado ocorreu no Vale do Guaribas, sindicatos de trabalhadores 

rurais, criando condições para aprofundar as condições de mobilização social e o 

sentimento de cooperativo. E foi nesse cenário de despertar da consciência política 

e dos direitos sociais que, constituiu-se em 5 de junho de 1994 a Cooperativa Mista 

dos Pequenos Agricultores de Itainópolis – Piauí (COMPAI), na microrregião de 

Picos. Com 67 associados, a COMPAI buscou financiamento para situar 8.200 

colméias para a produção do mel de abelha, além de outras atividades e continua 

ajudando na aquisição e circulação de renda no município de Itainópolis. 

 

Tomando ciência de toda essa situação acima descrita, no início do século 

XXI vários projetos sociais de atendimento ao pequeno produtor rural foram 

elaborados pelo Estado como parte da implementação de um programa maior no 

início do governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva (2002-2010) - o Programa 

de Combate à Pobreza Rural (PCPR) dentro do programa Fome Zero. Segundo 

Parreiras (2007, p. 30) várias iniciativas de combate à fome e à pobreza foram 

discutidas no fórum surgido com as reuniões do Corpo “Multissetorial” Trabalho e 

Renda e envolveu instituições como Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (Sebrae-

CE), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Fundação Banco do Brasil a 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-CE)  foi definida que a 

primeira iniciativa da parceria em gestação seria a intervenção e estruturação da 

agricultura familiar na cadeia produtiva do caju.  
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A partir daí, essas instituições empenharam-se na luta pela recuperação e 

criação de cooperativas e associações nas cadeias produtivas do caju, do mel e da 

mandioca na região do semi-árido no Nordeste, visando à criação de um modelo de 

desenvolvimento sustentável e solidário que leve em consideração as 

potencialidades locais, a formulação de tecnologias sociais que possam servir de 

exemplo em outras iniciativas; baseado no protagonismo dos agricultores, o 

crescimento da consciência política e ecológica. Para elaborar uma proposta viável, 

 

Durante o segundo semestre de 2003, no Piauí, formou-se um comitê 
gestor composto pelo Banco do Brasil, Embrapa, Secretaria de 
Desenvolvimento Rural  do Estado do Piauí (SDRPI), Sebrae, Emater, 
Conab, Fundação Banco do Brasil, associações e cooperativas, Companhia 
de desenvolvimento do Piauí (Comdepi) e o Banco do Nordeste do Brasil S. 
A. (BNB). Os primeiros investimentos seriam para revitalizar três 
minifábricas – em Altos, Francisco Santos, Vila Nova do Piauí 
(PARREIRAS, 2007, p. 94). 
 
 

Cita-se ainda a construção de uma central de Classificação e comercialização 

– Cocajupi – em Picos, com o papel de liderar o complexo cooperativo do projeto da 

cadeia do caju no Piauí, inicialmente formada por dez cooperativas. 

 

Com apoio do Banco do Brasil o governo passa a incorporar e a defender a 

cooperação a título de liderar o empoderamento do pequeno produtor pobre e 

baseado nos argumentos de que: 

 

O enfrentamento desse grau de problema exige uma ação combinada de 
diversas políticas econômicas e sociais... Faz-se necessário crescimento 
econômico significativo e sustentado, por longo período, com medidas de 
distribuição de renda e um conjunto de ações voltadas para a inclusão 
econômica de populações pobres articulados com políticas sociais 
específicas... iniciativas econômicas concretas, viáveis e duradouras são o 
melhor para que as populações pobres, excluídas e marginalizadas tenham 
um acesso consistente a melhores condições de vida e cidadania plena 
(RM, 2003, p. 2). 
 
 

 Defende ainda o princípio de que: “O trabalho associativo e em cooperação é 

o mais viável e apropriado para populações excluídas e pobres constituírem acesso 

à renda e a superarem a falta de capital e de conhecimento” (RM, 2003, p. 2). E a 

Fundação Banco do Brasil, junto com os outros parceiros citados acima, a partir de 

um levantamento econômico de viabilidade e de vocação das culturas no semi-árido 
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chegaram à conclusão de que deveriam incentivar e apoiar a criação de 

cooperativas agrícolas orientada para a cultura do caju, do mel e da mandioca. 

 

Foi nessa perspectiva, que esses parceiros reuniram-se e optaram pelo 

combate à pobreza rural a partir da estruturação de empreendimentos sustentáveis, 

ou seja, “desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de responder a suas próprias 

necessidades” (MDA ONU, 1987), e solidários “tendo como perspectiva o domínio 

das cadeias produtivas por parte da agricultura familiar” (PARREIRAS, 2007). 

 

Por que optar pelo cooperativismo? Como esse sistema poderia ser um 

instrumento eficiente de luta pelo combate à pobreza rural? 

 

Vimos acima que uma série de programas foram implantados pelo governo 

federal para responder às demandas dos movimentos sociais no campo, sendo que 

tais programas demonstravam, a partir de suas reivindicações, que a questão 

agrária no Brasil deveria ser tratada de forma mais propositiva; que a situação da 

pobreza no campo refletida nas altas taxas de mortalidade infantil, na desnutrição, 

na fome, no êxodo rural, no abandono dessas famílias pelo poder público, no 

desrespeito de seus direitos como cidadãos, reclamava ações mais efetivas do 

Estado.  

 

 Porém, os diversos programas não conseguiram o sucesso pretendido, 

fracassaram demonstrando a deficiência das instituições envolvidas quando da 

execução prática, não conseguiram alcançar os objetivos a que os programas se 

propunham. Por isso veio a idéia de se repassar os recursos direto para os 

agricultores organizados em associações e/ou cooperativas, restaurando as que já 

existiam ou fomentando a formação de novas cooperativas. 

 

Mas, em que consiste o cooperativismo proposto? O que são as cooperativas? 

Como elas podem ser realmente mais eficientes e eficazes? Como a Legislação 

define, caracteriza e organiza o cooperativismo no Brasil? 

As respostas às essas questões têm mostrado que esse é um assunto a 

acrescentar tem levantado ainda muito debate. Há muita divergência quanto à 
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eficiência, à definição os objetivos do cooperativismo. Há inúmeras abordagens que 

demonstram como esse debate encontra-se ainda inconcluso. 

 

 

1.2 Cooperativismo: princípios e características le gais.  
 

Cooperativismo versus cooperação, Em que consiste? De que se trata? Qual 

a seu grau de eficiência, as bases legais de sua organização? 

 

São temas polêmicos de um debate inconcluso. 

 

Segundo Paul Singer (2000) existem, basicamente, na sociedade de hoje, 

três formas de produzir, de transformar matéria-prima em produtos úteis ao homem: 

a forma de produção capitalista, o artesanato e o cooperativismo. 

 

O capitalismo, apesar de ser a forma de produção predominante, comporta no 

seu interior, as formas de produção artesanal e da cooperação, que se colocam 

como antítese à exploração do trabalhador. 

 

Predomina, hegemonicamente como modo de produção o capitalismo  onde 

os meios de produção (a terra, a fábrica ou a oficina), a matéria-prima pertencem a 

um indivíduo ou grupo de sócios (capitalistas), que pagam através de um salário a 

mão-de-obra daqueles que executam a transformação da matéria-prima denominado 

operário. Nesse modo de produção há uma diferenciação entre trabalho 

especializado (daquele que planeja, que projeta, que programa a produção) e o não 

qualificado (o operário que apenas executa o que lhe for definido) sendo que o 

trabalho tem um valor e é pago como uma mercadoria em forma de salário. Esse 

salário pago pela força de trabalho deveria ser equivalente ao necessário à 

sobrevivência e a reprodução do trabalhador e de sua família, pelo menos em tese. 

No entanto, não há na economia capitalista uma equação lógico-econômica para 

definir quanto se deve pagar por um determinado trabalho, apesar de, segundo Karl 

Marx a quantidade de trabalho ser o único elemento quantificável que se descobriu 

na mercadoria, como existe em relação ao lucro. O valor do salário é definido pelos 

costumes e pela psicologia, e/ou no caso do Brasil se leva em conta também o 
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benefício que o sistema previdenciário pode pagar aos aposentados a partir do que 

lhe é repassado como receita pelas empresas, sem correr o risco de entrar em 

déficit. 

 

Todavia, o trabalhador produz com seu trabalho, o dobro ou mais do que 

recebe como salário. Marx (2005), ao debater a dinâmica da economia capitalista na 

sua obra O Capital , aqui citado indiretamente, chama a atenção para três conceitos 

importantes na compreensão da questão do trabalho: o primeiro se refere ao 

trabalho necessário, que é a jornada de trabalho necessária para que o trabalhador 

produza o valor de seu trabalho; o segundo é o sobre o trabalho que corresponde ao 

que o trabalhador produz a mais do que recebe como salário, e que Marx denomina 

de Mais-Valia, ou seja, as horas que o trabalhador produz e por elas não recebe, o 

trabalho excedente, que se reverte em lucro para o capitalista.  

 

Portanto, Marx demonstrou que na sociedade capitalista as relações são de 

exploração e de espoliação da mão-de-obra do operário. O trabalhador produz a 

riqueza, mas não participa do uso fruto dela. O trabalho fragmentou-se em linhas de 

produção onde cada operário executa apenas uma fase na produção de um bem, de 

forma que ele não se reconheça naquilo que produziu (alienação), não se reconhece  

no produto final, uma vez que só participou de uma das etapas da produção.  

 

Além disso, a sociedade capitalista é seletora e leva a uma competição 

permanente pelo espaço no mercado. Por isso as empresas devem revolucionar 

constantemente suas formas de produzir para não perder competitividade e 

conseguirem sobreviver ao capitalismo onde prevalece a lei do mais forte. Devem 

melhorar sua produtividade, aumentar a produção e investir constantemente em 

tecnologia para não perder espaço para as empresas maiores.  

 

Esse processo de permanente competição leva a uma concorrência 

anárquica. Para aumentar sua produtividade, as empresas devem investir 

constantemente na mecanização e na automação, assim podem produzir mais e 

melhor num tempo mais curto, usando uma quantidade menor de mão-de-obra 

remunerada e aumentando os lucros.  No entanto, esse aumento da produção não 

significa repartição do poder aquisitivo, não se reflete na melhoria dos salários e 
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nem das condições de trabalho para o operariado. Para responder às exigências do 

mercado capitalista, as empresas devem estar preparadas para o permanente 

estado de competição o que impede a repartição da renda e estimula a 

concorrência. 

Apesar de ser a forma de produzir predominante, dentro do sistema 

capitalista, convivem formas diversas de produção como, o artesanato - forma mais 

primitiva de transformar matéria-prima pelo trabalho em produtos úteis ao homem, o 

artesanato apresenta características, como: a oficina, as ferramentas e a matéria-

prima pertencem ao artesão que, com sua habilidade, sozinho, transforma a matéria-

prima do estágio natural num produto para ser comercializado. O artesão executa e 

tem domínio, é responsável por todas as fases no processo de produção e de 

comercialização daquilo que ele criou com seu trabalho; 

 

A terceira forma de produzir também presente na sociedade capitalista é o 

cooperativismo , Este sistema tem-se apresentado cada vez mais presente na 

sociedade contemporânea como uma alternativa ao modo de produção capitalista, 

buscando mostrar-se como uma alternativa à exploração da classe trabalhadora. 

Enquanto a lógica do capitalismo institui a competição, numa posição 

diametralmente oposta, o cooperativismo estimula a cooperação, a solidariedade, o 

trabalho coletivo e a divisão das dos lucros. Segundo Singer, “o cooperativismo é 

uma luta contra o capitalismo e por direitos políticos e sociais” (SINGER, 2000, p. 

15).  

 

O cooperativismo é um sistema econômico que se desenvolve a partir de 

atividades planejadas e executadas coletivamente em cooperativas, no intuito de 

produzir riquezas e distribuí-las entre seus membros associados. Busca o 

desenvolvimento econômico, social e educacional de seus mebros e da comunidade 

onde se encontra estabelecida.O fim maior é o homem e não a obtenção de lucro. 

 

Como experiência prática o cooperativismo surgiu na Inglaterra durante a 

Revolução Industrial. Camponeses, que tiveram suas terras confiscadas pela política 

de Cercamentos, migraram para as grandes cidades atraídos pelas fábricas, o que 

causou um aumento muito grande de mão-de-obra excedente. Esse excesso de 

mão-de-obra levou os trabalhadores a submeterem-se a condições de trabalho 
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muito precárias como: jornadas de trabalho de 16 horas, ausênia de direitos, salários 

miseráveis e exploração das mulheres e crianças. 

 

Foi nesse contexto que surgiu na Inglaterra, no subúrbio de Manchester em 

21 de dezembro de 1844 a “Sociedades dos Probos Pioneiros de Rochdale”, 

formada por 28 tecelões, dentre eles uma mulher esses pioneiros uniram-se para 

comprar em conjunto, gêneros de primeira ncessidade, como alimentos. Cada um 

dos tecelões entrou na cooperativa com uma libra, em um ano chegaram a 180 

libras e, em uma década já ultrapassaram o número de 1400 associados. 

 

Como alternativa à exploração da classe trabalhadora, essa experiência 

espalhou-se pela Europa e pelo resto do mundo, opondo-se à lógica do capitalismo 

que institui a competição, estimulando a cooperação e a solidariedade. 

 

O contexto em que o cooperativismo vem-se mostrando nos dias de hoje 

como uma opção viável ao capitalismo financeiro que apresenta as seguintes 

características: as transformações no mundo do trabalho, as crises subseqüentes na 

economia mundial, o ataque aos direitos trabalhistas, a precarização do trabalho, a 

financeirização, pauperização ou empobrecimento de um grande número de 

pessoas excluídas do mundo do trabalho, as angústias e as incertezas quanto aos 

rumos que tomarão o emprego ou a ocupação no presente contexto diante do 

processo de automação e mecanização da produção, as exigências de um mercado 

de trabalho cada vez mais competitivo, complexo e diversificado. “Faz-se 

necessário, frente às diversas frações burguesas, apagar da memória dos 

trabalhadores o ideário de um emprego seguro e estável e aos poucos construir uma 

cultura da ‘empregabilidade’. Ou seja, um conjunto ideológico que defende a 

adaptação do trabalhador perante as novas configurações de insegurança, 

precarização e desemprego” (MOTA, 2008, p. 126). 

 

           O capitalismo dos nossos dias está submerso na dinâmica da globalização 

política, econômica e informacional, que internacionalizou o comércio, a troca de 

informações, mas também problemas como o desemprego legando às regiões 

periféricas do capitalismo, a pobreza, a miséria e os custos da especulação 

financeira da ganância capitalista, com proporções e prejuízos ainda 
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incomensuráveis, como a grande crise que afetou os mercados mundiais na primeira 

década do século XXI.  

 

           Essa situação tem feito os movimentos sociais, sindicatos e organizações 

Não-Governamentais exigirem a ação do Estado, das autoridades e da sociedade no 

sentido de respeitar e preservar os direitos sociais conquistados a duras penas nas 

lutas da sociedade civil. 

 

O que presenciamos, no entanto, é essa situação de permanente crescimento 

da mão-de-obra disponível e redução dos postos de trabalho. Se, na história das 

lutas sociais por direitos, as greves e os sindicatos tinham como sua principal 

bandeira o aumento de salários e a melhoria das condições de trabalho, nesses 

tempos de globalização os operários têm sido obrigados a aceitar a redução nos 

salários para garantir pelo menos e temporariamente, o emprego. 

 

Com a automação no capitalismo, tem-se desenvolvido um modelo de 

trabalhador ideal já presente em muitos setores da economia, cuja ação é definida 

por softwares. A automação e a robótica constroem máquinas que substituem o 

trabalho humano por protótipos que não fazem greves, não recebem nem exigem 

melhores salários. Trabalham sem stress vinte e quatro horas por dia, todo dia sem 

reclamar e são considerado os trabalhadores ideais para o capitalismo. Não que 

essas máquinas venham trazer mais tempo de ócio, de descanso ou de lazer para 

os trabalhadores, mas porque aumentam muito o lucro das empresas e eliminam 

postos de trabalho. Como acentua Mota (2008): “A introdução massiva de novos 

maquinários novas formas de organização do trabalho expulsam continuamente a 

força de trabalho das fábricas, gerando uma superpopulação de trabalhadores” 

(MOTA, 2008, p.103). 

 

Esse capitalismo contemporâneo torna cada vez mais necessário o aumento 

da produtividade e o controle sobre a classe trabalhadora de modo a garantir sua 

perpetuação. No entanto, tal processo vem impossibilitando a reprodução dos 

proletários como classe, tendo em vista a menor quantidade relativa de pessoas que 

conseguem vender sua mercadoria (força de trabalho) no mercado de empregos. Já 

os que conseguem emprego e vendem sua força de trabalho, vêem-se submetidos à 
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lógica da geração de trabalho excedente materializado, no seu cotidiano, na 

precarização das condições de trabalho. A intensificação do trabalho frente às 

ameaças e às taxas de lucro, num mercado denominado por muitos autores como 

Iamamoto (1998), Singer (2000) de neoliberal, onde se mostra cada vez maiores as 

taxas de exploração de um lado e, do outro, a debilitada resistência do trabalhador 

em sindicatos cada vez mais impotentes e à sombra do desemprego crônico e 

estrutural que aumentou consideravelmente o exército industrial de reserva. 

 

Contrapõe-se à essa lógica do sistema capitalista, segundo Singer (2000), o 

espírito do cooperativismo que “casa o princípio da unidade entre posse e uso dos 

meios de produção e distribuição (da produção simples de mercadoria) com o 

princípio da socialização destes meios (do capitalismo)” (SINGER, 2000, p. 13). As 

cooperativas de produção: 

 

Cujos princípios organizativos: posse coletiva dos meios de 
produção, pelas pessoas que as utilizam para produzir; gestão 
democrática da empresa ou por participação direta (quando o 
número de cooperados não é demasiado) ou por representação; 
repartição da receita líquida entre os cooperadores por critérios 
aprovados após discussão e negociação entre todos; destinação do 
excedente anual (denominado “sobras”) também por critérios 
acertados entre os cooperados (SINGER, 2000, p. 15). 
 

 
Todos esses elementos citados por Singer (2000) são elementos 

considerados de contestação à economia capitalista. 

 

Como a legislação brasileira define a Política Nacional de Cooperativismo, 

institui o regime jurídico das sociedades cooperativas?  

 

Com base na lei nº 5.764/71, as cooperativas se definem de acordo com o 

objeto ou pela natureza das atividades desenvolvidas por elas ou seus associados.  

 

A lei estipula que a ação do Poder Público se exercerá, principalmente, 

mediante prestação de assistência técnica e de incentivos financeiros e creditórios 

especiais, necessários à criação, desenvolvimento e integração das entidades 

cooperativas. 
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Reconhece que a cooperativa é formada por pessoas que reciprocamente se 

obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade 

econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.  

 

São características legais do cooperativismo, segundo a lei 5.764/71: 

 

I. adesão voluntária: 
II. variabilidade do capital social, representado por quotas-partes;  
III. limitação do número de quotas-partes do capital para cada 
associado, facultado, porém, o estabelecimento de critérios de 
proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento 
dos objetivos sociais;  
IV. inacessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos 
à sociedade;  
V. singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, 
federações e confederações de cooperativas, com exceção das que 
exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade;  
VI. “quorum” para o funcionamento e deliberação da Assembléia Geral 
baseado no número de associados e não no capital;  
VII. retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às 
operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário 
da Assembléia Geral;  
VIII.indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica, 
Educacional e Social;  
IX. neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social;  
X. prestação de assistência aos associados, e, quando prevista nos 
estatutos, aos empregados da cooperativa;  
XI. área de admissão de associados limitada às possibilidades de 
reunião, controle, operações e prestação de serviços.  
XII- Gestão democrática, autonomia e independência. 

As sociedades cooperativas podem ser:  
 
I. singulares, as constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte) 
pessoas físicas 
II. cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as 
constituídas de, no mínimo, 3 (três) singulares, par prestar  serviços 
econômicos e assistenciais de interesse das filiadas, integrando e 
orientando suas atividades, bem como facilitando a utilização 
recíproca dos serviços.  
 III. confederações de cooperativas as constituídas, pelo menos, de 3 
(três) federações de cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma 
ou de diferentes modalidades.  

 

No texto da lei as cooperativas se classificam também de acordo com o 

objeto ou pela natureza das atividades desenvolvidas por elas ou por seus 

associados. Podem ser consideradas mistas as cooperativas que apresentarem 

mais de um objeto de atividades. E somente as cooperativas agrícolas mistas 

podem criar e manter seção de crédito. 
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A sociedade cooperativa constitui-se por deliberação da Assembléia Geral 

dos fundadores, constantes da respectiva ata ou por instrumento público. O ato 

constitutivo, sob pena de nulidade, deverá declarar:  

 

I - a denominação da entidade, sede e objeto de funcionamento;  
II - o nome, nacionalidade, idade, estado civil, profissão e residência 
dos associados fundadores que o assinaram, bem como o valor e 
número da quota-parte de cada um;               
III- aprovação do estatuto da sociedade;  
IV- o nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos 
associados eleitos para os órgãos de administração, fiscalização e 
outros.  
 

Uma vez instituída a cooperativa, outra exigência legal é a formulação de um 

Estatuto Social formado por regras e leis que organizam o funcionamento de uma 

cooperativa, estabelecendo os direitos, deveres e obrigações de seus membros e 

deve ser registrado em cartório. O estatuto da cooperativa deverá indicar:  

 

I. a denominação, sede, prazo de duração, área de ação, objeto da 
sociedade, fixação do exercício social e da data do levantamento do balanço 
geral;  
II os direitos e deveres dos associados, natureza de suas responsabilidades e 
as condições de admissão, eliminação e exclusão e as normas para sua 
representação nas assembléias gerais;  
III. o capital mínimo, o valor da quota-parte, o mínimo de quotas-partes a ser 
subscrito pelo associado, o modo de integralização das quotas-partes, bem 
como as condições de sua retirada nos casos de demissão, eliminação ou de 
exclusão do associado;  
IV. a forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do rateio 
das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das 
despesas da sociedade;  
V. o modo de administração e fiscalização, estabelecendo os respectivos 
órgãos, com definição de suas atribuições, poderes e funcionamento, a 
representação ativa e passiva da sociedade em juízo ou fora dele, o prazo do 
mandato, bem como o processo de substituição dos administradores e 
conselheiros fiscais;  
VI. as formalidades de convocação das assembléias gerais e a maioria 
requerida para sua instalação e validade de suas deliberações, vedado o 
direito de voto aos que nelas tiverem interesse particular sem privá-los da 
participação nos debates;  
VII. os casos de dissolução voluntária da sociedade;  
VIII o modo e o processo de alienação ou oneração de bens imóveis da 
sociedade;  
IX. o modo de reformar o estatuto;  
X. o número mínimo de associados.  
 

A sociedade cooperativa deverá possuir livros: de Matrícula; de Atas das 

Assembléias Gerais; de Atas dos Órgãos de Administração; de Atas do Conselho 
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Fiscal; de Presença dos Associados nas Assembléias Gerais; fiscais e contábeis, 

são obrigatórios.  

 

Segundo a lei 5.764/71 as cooperativas são obrigadas a constituir:  

 

I. Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao 
desenvolvimento de suas atividades, constituído com 10% (dez por cento), 
pelo menos, das sobras líquidas do exercício;  
II. Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado à prestação 
de assistência aos associados, seus familiares constituído de 5% (cinco por 
cento), pelo menos, das sobras liquidadas apuradas no exercício.  
 

Com relação ao sistema de organização das cooperativas, a lei estipula a 

existência dos órgãos sociais como: 

 

� A Assembleia Geral - órgão supremo da sociedade, dentro dos limites 

legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao 

objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao 

desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, 

ainda que ausentes ou discordantes. A Assembléia Geral pode ser: 

� Ordinária – obrigatoriamente uma vez por ano e tem a competência de 

examinar e aprovar contas, balanços, relatórios dos Conselhos 

Administrativo e Fiscal,destino das sobras, cobertura de prejuízos, eleição 

e destituição de membros, honorários, gratificações. 

� Extraordinária e lhe compete exclusivamente: reforma do estatuto; fusão, 

incorporação, desmembramento; mudança no objeto da sociedade; 

dissolução voluntária; contas do liquidante; Destituição de membros dos 

conselhos administrativo e fiscal; mudança desses membros no caso de 

comprovação de erro, dolo, fraude, simulação ou violação do estatuto.  

� Conselho de Administração ou Diretoria – direção e representação dos 

empreendimentos coletivos, compostos por membros do quadro social, 

eleitos pela Assembléia Geral, com mandato nunca superior a 4 (quatro) 

anos, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço) do 

Conselho de Administração. 

� Conselho Fiscal – órgão fiscalizador, de caráter independente, composto 

por membros do quadro social, eleito em Assembléia Geral. 
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� Comitês e Núcleos – São órgãos auxiliares, vinculados ao Conselho de 

Administração/Diretoria e possibilita melhores condições de participação 

dos associados, satisfazendo necessidades específicas e contribuindo 

para a gestão da Entidade. 

 

Além da lei 5764/71, regulamentam a atividade das cooperativas no Brasil: o 

artigo 5º incisos XVII ao XXI e o artigo 174º, parágrafo 2º da Constituição; O Código 

Civil artigos 997º a 1000º e 1093º a 1096º; Legislação específica conforme a 

atividade desenvolvida e a Medida Provisória nº 83 de 12/12/2002 – INSS.  

 

1.2.2 O cooperativismo hoje e a integração do peque no produtor ao 

mercado.  

 

O cooperativismo é um sistema econômico que tem na cooperação, na 

solidariedade na visão de coletividade as bases para o desenvolvimento de 

atividades econômicas que procura cada vez mais abrir espaço no mercado 

dominado pela competição, pela exploração e pela busca do lucro. São pessoas ou 

grupos de pessoas que se unem para alcançar objetivos comuns e dividir entre si de 

forma equitativa o produto de seu trabalho, buscando produzir melhorias na 

condução de sua vida econômica, no convívio social e educacional, em sua  renda e 

sua qualidade de vida.  

 

O cooperativismo representa a união entre pessoas voltadas para um mesmo 

objetivo. Através da cooperação, busca-se satisfazer as necessidades humanas e 

resolver os problemas comuns. O fim maior e último é o homem, não o lucro. É uma 

organização cuja natureza caracteriza-se por ser gerida de forma democrática e 

participativa, de acordo com aquilo que pretendem seus associados e ratificado pela 

lei 5764/71. 

 

Os defensores do sistema de cooperação defendem-no como sendo 
o mais adequado, participativo, democrático e justo para atender às 
necessidades e os interesses específicos dos trabalhadores, 
desenvolvendo-o de forma integral por meio coletivo (ARCOVERDE 
2000, p. 22). 
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Afirma ainda, Arcoverde (2009) que a lógica da cooperação, da reciprocidade 

e igualdade exprime valores como – adesão livre, controle democrático, participação 

econômica igualitária, autonomia, treinamento e formação/informação, cooperativa 

entre cooperativa, fundamentais ao ser humano numa sociedade que nega e 

ultrapassa a sociedade lucrativa, atribuindo-lhe capacidade transformadora. 

 

Expressam a criatividade do lado dos trabalhadores na luta incessante contra 

a pobreza, contra a ausência de trabalho para todos e pela sobrevivência por meios 

éticos – trabalho coletivo. Constituem potencial transformador oriundo do trabalhador 

em sua capacidade de construir um modelo próprio de desenvolvimento mais 

comprometido com a vida humana. 

 

Cooperativismo segundo Schneider (1981, p. 12): “É uma doutrina, um 

sistema, um movimento ou, simplesmente, uma atividade que considera as 

cooperativas como forma ideal de organização da humanidade, baseado na 

economia solidária, democracia, participação, direitos e deveres iguais para todos, 

sem discriminação de qualquer natureza”.  

 

 Em obra dos socialistas utópicos (Owen, King, Fourier, Buchez, Blanc), a 

cooperação funda-se no entendimento do homem em sociedade na qual procura 

construir outra maneira de processar a economia tendo por base o trabalho e a 

distribuição eqüitativa do excedente produzido. A superação de uma sociedade 

baseada na relação entre exploradores e explorados por uma sociedade mais justa, 

mais eqüitativa, menos concentradora de riquezas, mais fraterna, onde todos 

tenham acesso aos bens produzidos coletivamente. 

 

A estratégia cooperativista é proposta como um instrumento de 
mudança social capaz de assegurar harmonização das dimensões 
econômicas, social e cultural do processo de desenvolvimento, 
independentemente das condições estruturais concretas às quais se 
sobrepõe a ação cooperativa nas sociedades periféricas 
(SCHNEIDER, 1981, p. 11). 

 

Conforme Arcoverde, a cooperação tem raízes profundas e inseparáveis das 

lutas do movimento operário frente à sociedade fundada no lucro. Tendo sobrevivido 

em forma de associações de trabalhadores fundadas na união de cidadãos, na 
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repartição dos bens conforme o trabalho entregue, capital empregado e talento, ou 

no sistema de círculos de ajuda mútua cuja troca se dá à base de diferentes moedas 

sociais e nenhuma intervenção do Estado. 

 

A cooperação e a divisão dos lucros se opõem à lógica do capitalismo, que é 

a acumulação e a reaplicação dos lucros no aumento da produção, na melhoria e 

eficiência do maquinário que se converte numa melhor posição para a disputa no 

mercado que está em permanente competição. A competição obriga o capitalista a 

reinvestir os excedentes da produção na mecanização, a conter gastos, a uma maior 

perspicácia na exploração dos potenciais contidos na matéria-prima e na força de 

trabalho. 

 

Ora, se o lucro for rateado entre os operários, se os salários forem 

aumentados de forma mais justa e equivalente à força desprendida, a empresa 

dentro do sistema de competição imposto pelo mercado, vai encontrar dificuldades 

de acompanhar ou de manter sua posição diante da crescente pressão exercida 

pelas empresas que se encontram em expansão ou pelas novas empresas que 

disputam um espaço no mercado de consumo. Uma empresa mais agressiva com 

capacidades de investimentos maior na automação e na informalização com uma 

política de salários mais conservadora vai tentar ocupar o espaço das empresas 

“socialmente corretas”. 

 

Levanta-se, portanto, as seguintes questões: como uma “empresa” que divide 

seus lucros entre os associados vai resistir dentro desse mercado marcado pela 

competição? Quais as chances que ela vai ter de disputar por um tempo mais 

prolongado uma vaga nesse contexto se não contar com incentivos e empréstimos a 

juros muito baixos? Como uma empresa cooperativa vai conseguir sobreviver dentro 

do sistema capitalista sem usar os mesmos mecanismos das empresas com 

orientação capitalista e ainda por cima tornar-se competitiva a ponto de solidificar 

sua posição no mercado? 

 

Numa leitura crítica em relação ao cooperativismo no meio rural, Maria Rita 

Garcia Loureiro, a partir de um estudo sobre as cooperativas e mais, 

particularmente, sobre a cooperativa de Cotia, São Paulo descreveu o 
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cooperativismo “não só como processo exclusivo de proletarização ou 

assalariamento, mas como um processo de subordinação crescente de camponeses 

ao capital industrial e financeiro” (LOUREIRO, 1981, p. 133).  

 

Ao criarem ou reativarem cooperativas, os bancos sabem que terão ali 

clientes certos em potencial, que ficarão dependentes do seu serviço de crédito e 

empréstimos. São pequenos produtores com movimentações modestas, mas são 

muitos e destes, vários ficarão tentados a recorrer aos empréstimos. No início, o 

cooperado acomoda-se, pois suas necessidades imediatas poderão ser 

contempladas, isso desmobiliza as demandas dos movimentos sociais, controla-se o 

êxodo rural, anestesia uma possível convulsão no campo, mas, quando o produtor 

cooperado recebe a conta em forma de parcelas do empréstimo que devem ser 

pagas percebe que suas desconfianças tinham uma razão de ser, que todo 

programa tem um preço. As facilidades tão ardorosamente defendidas nas 

capacitações têm suas lacunas. 

 

“O inimigo principal do camponês é a indústria capitalista ou a cooperativa 

transformada em simples agente do capital e não o grande empresário rural que não 

é senão um inimigo secundário” (REY, 1975 p. 215, apud LOUREIRO). 

 

Segundo Rita Loureiro “a cooperativa pode-se constituir em um eficiente 

instrumento de subordinação de agricultores e camponeses ao capital” (LOUREIRO, 

1981, p. 133). O cooperativismo tem em vista a organização do pequeno produtor 

para a integração ao mercado, mas essa integração tem que ter em vista a 

qualidade de vida desse produtor. A integração deve-lhe ser benéfica e lucrativa e 

ao mesmo tempo capacitá-lo para ser um sujeito ativo nesse processo e não um 

instrumento de dominação e de controle. O cooperativismo seria a solução?  

 

Ao falar de integração ao mercado no século XXI o que o Estado tem 

defendido é cooperativismo, mas, apesar da velha lei, com uma nova roupagem 

marcada pela idéia de sustentabilidade, fruto dos questionamentos surgidos a partir 

dos fóruns mundiais sobre o clima, sobre o efeito estufa, sobre o futuro da vida na 

terra, do desmatamento, do crescimento populacional e a demanda que sempre o 

acompanha, o problema da fome, apesar do aumento da produtividade e da 
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produção, da escassez de água, da geração e conservação de energias limpas e 

renováveis e do esgotamento do modelo de exploração capitalista dos recursos 

naturais. Quando aponta para o cooperativismo, a idéia de sustentabilidade hoje 

procura resgatar as velhas formas de utilização dos recursos naturais que não 

causam o esgotamento nem o desequilíbrio que coloca em xeque a sobrevivência 

dos ecossistemas. 

 

O cooperativismo do século XXI defende as bandeiras do desenvolvimento 

sustentável, do comércio justo, da responsabilidade social, da solidariedade, da 

energia limpa, da divisão dos lucros, do respeito à Natureza, da reciclagem que se 

colocam em contradição com a competitividade, com a ganância e a concentração 

dos lucros das empresas capitalistas que não têm demonstrado preocupação no que 

se refere aos valores morais quando o que está em jogo é levar vantagem, é obter 

mais rentabilidade. Um modelo de exploração que acreditava na capacidade infinita 

de recuperação e recomposição da Natureza. 

 

Mas, será possível conviver sistemas com princípios tão diversos? Em que 

condições isso poderia ser possível? 

 

Isso nos remete à velha questão de Rosa Luxemburgo: Reforma ou 

Revolução?É possível uma economia humanizada conviver no seio do capitalismo? 

Será que só reformando o capitalismo é suficiente para que convivam idéias tão 

opostas?  

 

Essas são questões muito complexas e tem suscitado, pelo menos duas 

posturas bem definidas: aqueles que acreditam na cooperação, hoje também 

conhecida como economia solidária, com a capacidade de transformação dentro do 

sistema capitalista, ou como uma outra alternativa ao capitalismo; e aqueles que 

defendem que essa transformação só é possível com uma Revolução, com a 

destruição do sistema capitalista. Acreditam ser necessário buscar uma outra 

alternativa ao capitalismo. Este com sua poderosa capacidade de se transformar, 

absorve essas forças divergentes e as acomodam em suas irresistíveis estruturas. 
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Como explica Schumpeter, um grande estudioso do problema, “as crises 

desempenham no sistema capitalista o mesmo papel dos freios nos automóveis. E, 

por paradoxal que possa parecer, quanto melhores forem os freios, mais 

rapidamente podem correr os automóveis sem que sua segurança fique 

comprometida” (SILVA, 2001, p. 68). 

 

É importante acentuar que as mudanças dialéticas nos modos de produção 

aconteceram de forma lenta e gradual. Mesmo com as revoluções, o processo de 

acomodação acontece paulatinamente. A tese perde aos poucos seu poder 

hegemônico, mas não desaparece totalmente, assim como pode constituir 

elementos que estarão presentes na nova antítese. 

 

Dessa maneira, como já se tem ressaltado, o sistema capitalista tem uma 

capacidade incomensurável de absorver as crises e de se adaptar às mudanças 

sem perder sua força hegemônica, o que não impede que novas experiências no 

sentido de superá-lo possam ser experimentadas. 

É nesse sentido que acreditamos no Cooperativismo. Como mais uma forma, 

senão de superação total do sistema capitalista a curto prazo, pelo menos de 

situações pontuais que possam promover uma transformação nas relações de 

produção que conduzam a uma sociedade mais igualitária e justa. 

 

Como defendem SINGER, GAIGER, SANTOS, SCHINEIDER, GONH, dentre 

outros, numa nova conceituação. Novo pacto, nova ética. Como espaço de 

mobilização social, de formação de lideranças, de luta por direitos sociais, de 

democratização e de formação de uma cidadania participativa.  

 

Estamos preocupados com o mundo que legaremos às novas gerações. Por 

isso essa é a ideia de cooperativismo com a qual estamos construindo este trabalho. 

O cooperativismo que relaciona-se a um modelo de desenvolvimento sustentável e 

solidário que leve em consideração as potencialidades locais, ou seja, a formulação 

de tecnologias sociais que possam servir de exemplo em outras iniciativas; o 

protagonismo dos agricultores, o crescimento da consciência política e ecológica. 
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Tem como objetivo geral superar a pobreza e as desigualdades sociais no meio 

rural – destacando-se as de gênero, raça e etnia – por meio de uma estratégia de 

desenvolvimento territorial sustentável, garantir o acesso aos direitos sociais e a 

política de infra-estrutura e desenvolvimento econômico nas regiões onde se 

concentram o maior número de pobres do país.   

 

Se de um lado ventila a ideia de que “o sucesso de uma cooperativa está 

mais vinculado à sua capacidade de exercer o papel de agente subordinador do 

campesinato do que agente que o autonomize frente ás forças de mercado 

capitalista” (LOUREIRO, 1981, p. 134) acreditamos num modelo que hoje é 

defendido também pelas ONGs, Fundações, Cáritas, Instituições políticas, 

econômicas e financeiras, etc, que acreditam que pela própria dinâmica das 

transformações sociais, a sociedade entrou num processo sem volta de difusão dos 

meios de comunicação onde cada vez mais pessoas terão uma maior possibilidade 

de acesso à informação.  

 

As antigas dificuldades impostas por barreiras naturais, que distanciavam as 

pessoas do mundo do conhecimento hoje já não representam barreiras 

intransponíveis, graças ao desenvolvimento acelerado dos meios tecnológicos, 

como a Internet, que transformam a sociedade, como diz Mc.Luhan, numa “Aldeia 

Global”. Pela Internet tem-se acesso a bibliotecas, universidades, revistas, jornais, 

artigos publicados diariamente em todas as partes do mundo. A informação hoje 

viaja com muita rapidez e numa multiplicidade muito grande. Assim como o ser 

humano do Renascimento no século XV não é o mesmo homem que viveu sob a 

tutela do Estado autoritário na Igreja na Idade Média, mas tem outra consciência do 

mundo, da realidade – o brasileiro hoje de maneira geral tem um acesso maior às 

informações.     

 

A sociedade modificou-se e com ela nós passamos também por processos de 

mudanças. O acesso à formação e à informação aumenta à medida que as 

telecomunicações, a informática e os transportes se expandem. Não é o ideal que se 

espera, não podemos falar ainda de uma “democratização” dos meios de 

comunicação, ou da “inclusão digital”, mas, de acordo com os dados do IBGE do 

censo 2000, o número de famílias que teve acesso aos eletrodomésticos aumentou 
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durante a década de 1990 e, pelas pesquisas do IPEA, durante a primeira década 

de 2000, aumentou a venda de eletroeletrônicos. É claro que o simples acesso à 

informação não garante conhecimento, educação, pensamento crítico, que capacita 

melhor o homem para a condição de sujeito protagonista, mas esses canais de 

informação podem ser elementos facilitadores da transmissão de conhecimento. 

 

Defendendo a bandeira da integração do pequeno produtor de caju ao 

mercado, a Fundação Banco do Brasil institucionalizou cooperativas na cadeia 

produtiva do Caju e do mel no vale do Guaribas. Mas se observa a resistência dos 

pequenos produtores a tornarem-se parceiros a partir de cooperativas singulares. 

 

Percebemos essa postura de resistência pelos argumentos e pela forma 

como os pequenos produtores têm participado de discussões nas cooperativas, ou 

mesmo depois que terminam as reuniões, onde esta pesquisa foi realizada 

demonstram uma visão menos ingênua da realidade e essa visão se expressa 

inclusive na resistência e na desconfiança em relação à cooperativa e às propostas 

a eles apresentadas. Talvez essa seja a maior dificuldade que os representantes 

das cooperativas tenham em convencê-los a respeito da participação nas 

cooperativas: desconfiam, desconfiam do capitalismo, desconfiam dos bancos que 

eles percebem que não se anda facilitando a aquisição de dinheiro simplesmente 

por questões humanitárias sem esperar um retorno, alguma forma de compensação 

e de atrelamento. 

 

Esses pequenos produtores duvidam, desconfiam. Se desconfiam, se 

duvidam pensam, se pensam são capazes de julgar, avaliar, têm um certo senso 

crítico.  Esses agricultores familiares têm uma concepção de mundo e uma visão de 

realidade.  

 

Não é verdade que a existência e a consciência do povo sejam 
simplesmente a de seus dominadores (alienação absoluta). Não, o 
povo tem uma existência e uma consciência próprias, porém 
dominados, reprimidos, controlados de fora e de dentro (introjeção), 
justamente pelas classes dominantes (BOFF, 1996, p. 15). 

 

Esses pequenos produtores de caju do Vale do Guaribas são sujeitos e com 

tal podem ser protagonistas de sua própria história. A questão é: em que condições 
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esses sujeitos podem exercer seu papel de forma consciente? Segundo Karl Marx o 

homem faz sua história, mas a faz sob determinadas condições materiais e 

históricas. 

 

1.3 Cooperação e desenvolvimento do protagonismo co letivo.  

 

Tal como entendemos, o protagonismo  não é apenas prático, mas supõe um 

agir crítico e uma ação do ser social. 

Perceber que somos rodeados por uma série de crenças cotidianas que nunca 

questionamos porque estas crenças nos parecem naturais. Aprendemos no 

processo de amadurecimento a acreditar que a pobreza é natural, que por natureza 

uns nascemos para mandar e outros para obedecer, uns fortes e robustos para o 

trabalho pesado e outros inteligentes para o trabalho intelectual. Passamos a aceitar 

essas crenças como óbvias por si mesmas e não costumamos colocá-las à prova. 

No entanto, para que possamos pensar com autonomia é necessário desenvolver a 

atitude de pensador, de filósofo que nos tornem capazes de indagar essas “crenças” 

e “certezas” que preenchem nosso cotidiano. “São crenças porque acreditamos sem 

questionar” (CHAUÍ, 2003, p. 13).  

 

Desenvolvermos uma atitude crítica e esta atitude crítica requer a atitude 

filosófica, ou seja, o constante questionamento, o indagar, para que não aceitemos 

como óbvios e evidentes as coisas, fatos, ou idéias, valores de nossa existência 

cotidiana sem antes questioná-los e passá-los pelo crivo da crítica. “A palavra crítica 

vem do grego e possui três sentidos principais: 1) capacidade para julgar, discernir e 

decidir corretamente; 2) exame racional de todas as coisas sem pré-conceito e sem 

pré-julgamento; 3) atividade de examinar e avaliar detalhadamente uma idéia, um 

valor, um costume, um comportamento, uma obra artística ou científica” (CHAUÍ, 

2003, p. 18) 

 

Segundo Chauí (2003), a atitude crítica é dizer não aos pré-conceitos e pré-

julgamentos do senso comum. É questionar-se: O que é? Por que é?Como é? uma 

coisa, um valor ou uma idéia. A emancipação do pensamento, portanto, passa pela 

capacidade de fazer uma reflexão crítica; segundo Sócrates “Conhece-te a ti 

mesmo.” É ser capaz de olhar-se, de se perceber como agente capaz de tomar 
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decisões, de pensar por si mesmo, de se perceber e perceber o mundo e a realidade 

que nos cerca de forma objetiva e concreta. É sair da caverna da ignorância, do 

mundo das sombras e da escuridão e refletir filosoficamente, ou seja, de forma 

Radical: compreender os problemas desde suas raízes, suas origens, suas 

motivações mais intrínsecas e profundas; Rigorosa: não aceitar as respostas prontas 

sem antes questioná-las, colocá-las em dúvida, pô-las à prova de forma sistemática 

e Global: buscar ver além do “feudo” em que vivemos; olhar a realidade de forma 

mais geral e reconhecer que há um inter relacionamento entre os fatos, os valores, 

as idéias. “Essa tentativa de superar as aparências é que define a ‘consciência 

crítica’” (BOFF, 1996, p. 73). 

 

Protagonismo, autonomia, emancipação do pensamento é reconhecer-se 

como sujeito condicionado pelo momento histórico, mas também sujeito ativo e 

condicionante do momento histórico. Podemos reproduzir, conservar, mas também 

e, principalmente, podemos ser instrumentos de transformação, de mudança, de 

revolução. Não somos apenas seres passivos.  Mas, ao repassarmos o legado que 

recebemos a outra geração, nós não só o reproduzimos como o modificamos, o 

reinterpretamos, senão a realidade humana seria sempre a mesma. Sendo 

condicionados somos também condicionantes, mesmo que nem sempre tenhamos 

consciência disso, somos construtores do nosso destino. As escolhas que fazemos, 

as decisões que tomamos devem ser sempre conscientes.  

 

Por isso, é importante que o pequeno produtor construa um espaço para sua 

afirmação como sujeito, onde ele possa se afirmar como cidadão. É necessário que 

seja capaz de conhecer, que seja capaz de lutar para a satisfação de suas 

necessidades, é muito importante que se organizem, se juntem e reajam 

coletivamente e, a partir de seus empreendimentos cooperativos possam construir 

um espaço no qual ele possa integrar-se para reivindicar acesso aos direitos sociais. 

Um espaço democrático onde possa discutir os problemas com seus pares e definir 

metas a serem alcançadas em curto, médio e longo prazo. “Confiar no povo como 

sujeito principal de sua história. O contrário disso é o medo. E medo do povo só tem 

os déspotas, por sua força, e os dirigentes paternalistas, por sua pretensa fraqueza” 

(BOFF, 1996, p. 43). 
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Entende-se por protagonismo tudo que o capacite a ser sujeito consciente do 

momento histórico, participativo do processo político, o homem que decide, que 

escolhe, capaz de fazer uma reflexão antes de tomar partido. Não o protagonismo 

na concepção pragmática, mas numa concepção filosófica de reflexão crítica sobre a 

realidade. 

 

Quando a cooperativa, através de seus mecanismos de participação, se 

constituir nesse espaço de discussão e de construção da cidadania, ela estará 

propiciando ao cooperado uma leitura crítica mais radical da realidade e, portanto, 

um espaço para o desenvolvimento do protagonismo. Por isso, alguns passos são 

importantes para que se construa um modelo de participação na cooperativa que 

possa estender-se a outros níveis da vida social, a saber:  

 

• propiciar condições para a participação efetiva dos cooperados na discussão 

e elaboração do estatuto, assim como um retorno aos princípios e metas aí 

estabelecidos e uma avaliação do que já foi alcançado e o que precisa ainda 

de reforço; 

 

• planos de educação continuada - educação escolar que possibilite um 

conhecimento teórico mais sistemático e rigoroso; 

 

• capacitação para o exercício da democracia dentro da cooperativa a partir da 

idéia de gestão democrática co-participativa, de processos eletivos que dê a 

oportunidade de que todos possam participar da direção do empreendimento. 

Apesar do Art. 47 da lei nº 5.764/71 que reza – “A sociedade será 

administrada por uma Diretoria ou Conselho de Administração, composto 

exclusivamente de associados eleitos pela Assembléia Geral, com mandato 

nunca superior a 4 (quatro) anos, sendo obrigatória a renovação de, no 

mínimo, 1/3 (um terço) do Conselho de Administração.”, o que na prática abre 

o precedente para que dois terços possam permanecer e se perpertuar nos 

cargos de direção.  
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• uma participação mais efetiva nos processos de industrialização e 

comercialização de seus produtos; 

• total transparência principalmente nas prestações de contas que devem estar 

sempre disponíveis em lugar de acesso público irrestrito e numa linguagem 

de fácil compreensão; 

• orientação e consultoria contábil permanente e para todos os cooperados;  

 

• uma política de inclusão digital  de informatização e uma comunicação clara e 

eficiente; 

• os cursos, as capacitações, os planos de educação continuada devem seguir 

uma pedagogia apropriada, que leve em consideração as possibilidades e 

limitações locais e individuais dos cooperados, de forma a serem efetivos e 

eficientes; 

• metodologia de avaliação permanente. 

 

Costa (2000), ao tratar de protagonismo, destaca como sendo uma forma de 

ajudar na construção da autonomia do sujeito, através da geração de espaços e 

situações propiciadoras da participação criativa, construtiva e solidária na solução de 

problemas reais, na escola, comunidade e na vida mais ampla.  

 

 Entende-se protagonismo aquilo que se refere à construção da autonomia, à 

emancipação que provoque na pessoa, uma participação consciente e ativa no 

processo de tomada de decisões na resolução dos problemas relacionados a todos 

os âmbitos da vida, seja social, político, econômico etc. 

 

 Mas para que isso seja possível é necessário que se leve em consideração 

vários aspectos, como: 

 

Desvendar como se dão todas as relações de poder dentro da comunidade. 

Em quais condições os agentes podem participar e expressar suas idéias, 

pensamentos, angústias etc, levando-se em consideração desde as relações de 

gêneros, as relações sociais atentando à posição que o sujeito ocupa no grupo, as 

relações políticas que envolvem interna ou externamente a comunidade marcadas 
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pelo predomínio de situações seculares de dominação social, política e econômica 

que marca a história política do Nordeste do Vale do Guaribas, região do Semi-

Árido. 

 

Despertar a capacidade crítica: perceber que a realidade é feita de 

causalidades, que somos capazes de comparar avaliar, julgar, diferenciar verdade e 

mentira. Segundo Cipriano Carlos Luckesi: 

 

Todos têm uma forma de compreender o mundo, especialistas e não-
especialistas, escolarizados e não-escolarizados, analfabetos e 
alfabetizados. Esta é uma necessidade “natural” do ser humano, pois 
ninguém pode agir no “escuro”, sem saber para onde vai e porque 
vai (LUCKESI, 1992, p. 23). 

 
 

A construção do protagonismo depende também dos espaços de 

socialização. A geração de espaços e situações que proporcione a participação 

ativa. Como acentua bem Costa (2000, p. 22) é importante a fala, a discussão, o 

debate. Reflexão coletiva, discussão da qual todos participem. A criação de espaços 

onde os atores possam discutir, dialogar, contestar. “Tudo começa com a 

participação na palavra, no diálogo, nas decisões. “Numa reunião de reflexão não há 

apenas um treino ou preparação à vida política”. Já se dá aí vida política na medida 

em que acontece a partilha do saber, do pensamento e dos projetos” (BOFF, 1996, 

p. 63). Onde todos sintam-se à vontade para falar. “É no intercâmbio dos saberes 

que o processo educativo e desenvolve” (BOFF, 1996, p. 40). A política, a 

democracia e toda a peculiaridade que tanto desenvolveu a vida social na Grécia 

antiga e que foi tomado como modelo para o Ocidente, está profundamente ligado à 

tendência dos antigos gregos à argumentação e ao debate. Os mitos na Grécia são 

exemplos dessa tendência a questionar, a debater, assim como a escola de oratória 

sofista. Formar sujeitos reflexivos capazes de reconhecer seus potenciais e 

desenvolver uma cidadania ativa, participativa que enxergue além do individualismo 

egocentrista do sistema capitalista e resgate estratégias de vida comunitária 

cobradora dos direitos assegurados constitucionalmente. Capaz de discutir, de ter 

voz ativa, de dar sugestões, de criticar.  

 

Participação provocativa, questionadora, interesse mútuo é um dos 
vetores de condução para a transformação social que gradualmente 
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gera o protagonismo, para a organização cultural e política de uma 
sociedade (COSTA, 2000, p.22). 

 

Outro vetor de fundamental importância ao se tratar de protagonismo, de 

formação do pensamento crítico é a educação. “Educar é pensar a própria práxis” 

(BOFF, 1996, p. 61). O perigo da permanência no senso comum é a permanência de 

uma situação conservadora que não viabiliza espaço para a formação de uma 

“massa crítica” (LUCKESI, 1992) de seres pensantes e ativos na sociedade, com 

potencialidade para se tornarem agentes de condução, direção, gestão e 

transformação. A ação pedagógica a ser desenvolvida nas comunidades norteadas 

por uma concepção de economia e sociedade que se contrapõe ao modelo 

excludente, competitivo, predador do capitalismo, vê o produtor como sujeito capaz 

de criar, de julgar, de avaliar, de tomar decisões, de pensar. Da tradicional 

pedagogia bancária tecnicista, tão presente ainda em instituições de capacitação, à 

pedagogia do oprimido, que se processe a partir dos conhecimentos, dos produtos e 

da realidade onde está inserido o produtor e com a qual se identifica, para que este 

se torne capaz de compreender a realidade “a partir de sua história, sua cultura, 

suas relações de classe, suas perspectivas de transformação ou de reprodução.” 

seu meio (LUCKESI, 1992). A transformação do modelo de educação bancária para 

a educação como um processo de construção coletiva do saber. 

 

 “O povo resiste, luta e ataca. Mas sem o ‘salto’ da consciência crítica, para a 

qual a presença de uma mediação educativa é indispensável, a reação permanece 

no nível elementar, fragmentário e desorganizado” (BOFF, 1996, p. 28). A educação 

é um instrumento decisivo para a emancipação do pensamento. Nesse sentido, as 

Universidades, através das incubadoras, dos projetos e ações desenvolvidas por 

seu corpo docente e discente, tem o dever social de ajudar na criação e solidificação 

desses espaços de transformação da sociedade e construção de um espaço onde 

os pequenos produtores rurais pobres possam se afirmar como cidadão, como 

sujeito. “O passo ‘transitivo’ da ‘consciência ingênua’ à ‘consciência crítica’ não se 

dá espontaneamente. Donde o papel indispensável do agente. Pois sem teoria 

crítica não há práxis transformadora” (BOFF, 1996, p. 76). 
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“Não é simplesmente por argumentos que o povo se convencerá de que tem 

força e pode se libertar, mas é antes por sua ação concreta e efetiva/.../uma 

manifestação, uma passeata, etc.” (BOFF, 1996, p. 76). Para que as cooperativas de 

caju da região do Vale do Guaribas possam ser instrumentos de construção da 

autonomia, da cidadania, do empoderamento devem promover ainda uma avaliação 

de seu processo histórico, e ações que possam identificar os problemas, os 

interesses, os desafios a serem superados pela comunidade. Como afirma Boff 

(1996, p. 93s), estabelecer claramente e a partir da reflexão qual o objetivo final a 

ser alcançado, quais as estratégias e táticas viabilizem sua realização. Caminhar 

agindo e refletindo; multiplicar e interligar grupos, envolvê-los numa ação coletiva de 

interesse comum; incorporar os que ainda estiverem por fora (como as mulheres); 

reconhecer as “lideranças” populares; promover atividades coletivas: encontros, 

confraternizações, festas, quermesses, reuniões, caminhadas etc. Deve também 

proibir privilégios, honras e mordomias.” Que a comunidade toda cresça em 

consciência, participação e espírito crítico” (BOFF, 1996, p. 101). Promover o 

protagonismo, a cidadania, a cooperação, a educação reúne, portanto, uma série de 

desafios que as cooperativas terão de responder.  

 

Será objeto de preocupação central, a proposta de integração do pequeno 

produtor à cadeia produtiva e através do cooperativismo. È o que se verá a seguir 

tendo como referência o projeto de intervenção em cadeias produtivas do caju no 

Vale do Guaribas da Fundação Banco do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

CAPÍTULO 2 – O PROJETO DA CADEIA PRODUTIVA DO CAJU NO VALE DO 

GUARIBAS. 

 

2.1 Atuação na Cadeia Produtiva do Caju como estrat égia de combate à 

pobreza rural. 

 

A exclusão social de mais de um terço da população brasileira, a pobreza, o 

desemprego, as mudanças no mundo do trabalho e em todas as instâncias da 

sociedade, aceleradas pelo processo de globalização política, econômica e das 

telecomunicações e a implementação do Programa Fome Zero do Governo Luís 

Inácio Lula da Silva como resposta às reivindicações sociais, reclamam das várias 

instituições da sociedade civil uma atuação mais efetiva no sentido de minimizar 

esses graves problemas sociais. A unilateralidade dos diversos planos econômicos 

que privilegiaram o mercado tornou o desemprego um problema estrutural e 

aumentaram o número de desempregados empobrecidos e aviltados em seus 

direitos como cidadão.  

 

Foi nesse contexto de desafios que “a Fundação Banco do Brasil com o 

envolvimento direto de diversas áreas do Banco do Brasil, do SEBRAE e da 

UNITRABALHO, assumiu a organização de um COPO Multisetorial Trabalho e 

Renda (Fome Zero) e como um primeiro projeto do COPO a atuação na cadeia do 

Caju na região Nordeste” (RM.). Foi produzido um documento conhecido como 

Referencial Metodológico, que apresentaremos, em seguida, buscando manter o 

máximo de fidelidade ao documento original, com propostas que se concretizaram 

em projetos empreendimentos, muitos dos quais estão em andamento em nossa 

região e são sujeitos desta e de outras tantas pesquisas que estão sendo realizadas 

na tentativa de pontuar suas limitações, dificuldades e apontar possíveis soluções.  

 

 Esses projetos são permeados pelas idéias de desenvolvimento ambiental 

sustentável, cooperação econômica, economia solidária, comércio justo, e 

desenvolvimento de parcerias. A Fundação Banco do Brasil, a UNITRABALHO e o 

SEBRAE, que juntos produziram o Referencial Metodológico, que dentre outras 

coisas, dá as diretrizes, objetivos, princípios e métodos de ação, resolveram atuar 

em várias cadeias produtivas: Fruticultura/NOVA AMAFRUTAS-Pará; 
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Fruticultura/Caju-Estados do CE, RN, PI, MA e BA; Ciclo do Lixo/Reciclagem-Recife; 

Mel; Algodão Orgânico; Caprinoovinocultura; Palmito; Piscicultura; Mandioca; 

Cacau; Açúcar e Álcool. Na região do Vale do Guaribas os projetos voltaram-se, 

principalmente, para as cadeias produtivas do mel e do caju. Foram criadas nove 

cooperativas e uma central de cooperativas. Foram reativadas, criadas e 

aparelhadas mini-fábricas de beneficiamento e agregação de valor conhecido como - 

Módulo Agroindustrial Múltiplo de Processamento e Comercialização de Amêndoa 

de Castanha de Caju, construiu-se centros tecnológicos, parcerias com as 

universidades buscando-se otimizar, aumentar e agregar valor à produção, através 

da industrialização e da comercialização, e dessa forma a inclusão de comunidades 

pobres a partir da geração de trabalho e renda. 

 

A proposta de atuação corporificada no Referencial Metodológico defende 

algumas idéias como: “o combate à exclusão e à pobreza estrutural exige um 

trabalho integrado e de longo prazo”; “valores econômicos, sociais e ambientais 

justos para o presente e futuro”; “parâmetros básicos de qualidade e regras 

trabalhistas sociais e ambientais”; competitividade; “valor agregado pela 

industrialização e comercialização, voltado principalmente para a exportação”, 

“desenvolvimento sustentável e solidário” (RM). 

 

O Referencial Metodológico propõe o mapeamento das condições e 

predisposições das potencialidades, das experiências em relatórios de informações 

prévias com várias dimensões no sentido de se analisar a viabilidade dos projetos. 

Prevê a elaboração de um “projeto estratégico conduzido por uma assessoria 

capacitada e experiente para a construção de um plano de negócios constando 

como devem ser os relatórios financeiros, operacionais e o acompanhamento e 

avaliação dos projetos; um plano sócio ambiental, tomando como indicadores a 

renda, capacitação e assistência técnica, meio ambiente, escolarização, 

cooperativismo, cidadania, pesquisa, organização comunitária, participação social” 

(RM). 

  

Esses indicadores são muito importantes, pois caracterizam o sujeito, ou os 

sujeitos que são a razão da existência de toda essa proposta – pequenos produtores 

pobres. Esse é o ponto chave para que empreendimentos cooperativos de economia 
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solidária possam lograr êxito: que os pequenos produtores sejam protagonistas, 

sujeitos, agentes conscientes responsáveis pelo empreendimento. Num 

empreendimento de economia solidária, coletiva, cooperativa a atuação consciente 

do sujeito é de fundamental importância para que esse projeto se concretize. Ao 

tratar de protagonismo juvenil, por exemplo, acentua COSTA que as redes sociais 

cooperativas devem buscar “formas de ajudar a construir sua autonomia, através da 

geração de espaços e situações propiciadoras da participação criativa, construtiva e 

solidária na solução de problemas reais, na escola, comunidade e na vida mais 

ampla” (COSTA, 2000, p. 22).  

 

  Conscientes dessa importância, o Grupo de Trabalho que elaborou o 

Referencial Metodológico tratou em várias partes desse documento da questão do 

protagonismo nos negócios solidários. Destacamos abaixo alguns pontos que tratam 

desse tema: 

 

É preciso refutar a concepção de tutela desses empreendimentos/.../ e 

efetivamente desenvolver uma estratégia de participação consistente na 

organização e governança de cadeias produtivas. Os membros da organização 

social associativa (cooperativa, central de cooperativas, etc) devem ser os 

verdadeiros “donos” do empreendimento. O “ator protagonista” deve atuar desde o 

início como o interlocutor chave para a definição da articulação de parceiros e 

condutor de todos os passos até o sucesso do empreendimento sustentável e 

solidário. Ele precisa desenvolver uma ação permanente de fortalecimento da 

identidade de empreendimento solidário autêntico, combinada com gestão de 

padrão profissional e alcance do máximo de resultados com parcerias” (RM, p. 

5,8,13 e 18). Compreende a necessidade de  um progressivo e firme “andar com as 

próprias pernas”, “autonomia substantiva e consistente do Ator Protagonista.” E 

reconhece também que, para que um empreendimento econômico tenha êxito além 

de capital e trabalho é necessário “principalmente, conhecimento. Nessa área do 

conhecimento as necessidades são amplíssimas, vão desde a necessidade de 

escolarização até a capacitação para o domínio do planejamento estratégico e da 

gestão de plano de negócios (RM, p. 06). 

Foi a partir desse projeto que as referidas instituições empenharam-se na luta 

pela e criação de cooperativas e associações nas cadeias produtivas do caju, mas, 
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essas cooperativas têm despertado desconfiança e resistência por parte dos 

pequenos agricultores com relação a uma participação mais efetiva.  

 

Essas cooperativas não foram criadas por iniciativa dos pequenos produtores 

diante das dificuldades que encontram na hora de melhorar e comercializar a 

produção, mas foram propostas pensadas e executadas verticalmente de cima para 

baixo. Diante disso os pequenos produtores não se reconhecem como os 

“verdadeiros donos do empreendimento”. Apesar dos esforços de algumas 

instituições, de orientações e acompanhamento de técnicos, bolsistas etc, que 

buscam capacitar os pequenos produtores para o trabalho cooperado permanece 

ainda a resistência e a desconfiança, pelo menos em dois sentidos principais. 

 

Mesmo com todo o aparato tecnológico e com toda a propaganda o pequeno 

produtor não consegue render-se aos empréstimos, não vê o cooperativismo como a 

“salvação de sua lavoura” e recusa-se a empenhar suas terras, seus bens e sua 

dignidade no que pode resultar, dentro das condições em que se encontra, num 

processo de dependência financeira: 

 

1-Prefere ainda manter-se numa agricultura de subsistência do que entregar-

se às tentações do “dinheiro fácil”, do que a posição de subserviência e de 

dependência a interesses externos. Opta por administrar com toda liberdade seu 

tempo, o tempo da Natureza, seu ócio do que entregar-se ao controle técnico 

cronológico do mercado que exige a produção permanente e em ritmo acelerado 

para atender às demandas das indústrias, do consumo.  

 

2- Também, não vê transparência nas informações e comunicação eficiente: 

• Com relação às prestações de contas, sempre feitas numa linguagem técnica 

e inacessível; 

• Com relação ao processo de comercialização; 

• No repasse de informações; 

• Na dificuldade de acesso, tanto material como teórico/interpretativo, a todas 

as documentações referentes às movimentações financeiras da Central de 

Cooperativas responsável pela comercialização; etc... 
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2.2 A produção do caju em Picos e a organização do pequeno produtor 
 
 

Localizada na região centro-sul do Piauí, a microrregião de Picos é uma das 

microrregiões do estado pertencente à mesorregião do Sudeste Piauiense com uma 

população aproximada de 415.000 habitantes distribuídos em 48 municípios. O 

município de Picos conta com uma população estimada e 73.417 habitantes, 

segundo dados do IBGE (2010), com um Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH-M) de 0,703 ocupando o 3º lugar na classificação estadual, tem o 

Índice de Exclusão Social de 0,441, a esperança de vida ao nascer corresponde a 

68,103 e uma Renda  per capita de U$ 175,818.(IBGE, senso demográfico 2006). 

 

Estima-se que o município recebe diariamente uma população flutuante entre 

15.000 e 20.000 pessoas uma vez que constitui-se como um polo em torno do qual 

gravitam cerca de 50 municípios menores. Em Picos encontra-se um Campus da 

Universidade Federal(UFPI), um da Estadual (UESPI), um Instituto de Educação 

Superior privado Raimundo Sá(URSA) e uma faculdade de educação á  distância.  

 

A existência de rodovias como BR 020, BR 316, BR 407, tornam Picos o 

segundo maior entroncamento rodoviário do Nordeste e interligam a cidade com 

capitais do Norte e Nordeste, possuidoras de um potencial mercado consumidor e 

de portos por onde a produção pode ser escoada e distribuída para outras regiões 

do País e para o exterior. 

 

Conhecida como a “ Capital do Mel”, a microregião, também denominada Vale 

do Guaribas, em referência a seu principal rio, lidera a produção de mel e caju.  

 

O mel de abelha produzido no Vale do Guaribas coloca o Piauí como o 

segundo produtor do país. Atualmente, há 300 mil colméias no Estado. Somente na 

região de Picos estão localizados 16 dos 50 municípios com maior produção de mel 

do Brasil.  

 

Segundo dados do IBGE/sidra, a produção de mel no Brasil cresceu de forma 

acelerada: na década de 1990 a produção oscilava em torno de 19 mil toneladas; 
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em 2004 foi de 32 mil toneladas, muito importante foi o desempenho do Nordeste, 

que com uma taxa de crescimento de 272% no período, passou de 2,8 mil toneladas 

em 1999 para 10,4 mil em 2004 (PARREIRAS, 2007, p. 115). 

 

As exportações durante esse período multiplicaram quase 400 vezes: de 

irrisórios US$ 120 mil em 1999 as exportações de mel chegaram a mais de US$ 45 

milhões em 2003 (PARREIRAS, 2007, p. 117). 

 

Por isso foi implantada em Picos a Central de Cooperativas Apícolas do Semi-

árido Brasileiro – Casa Ápis responsável pela gestão da Unidade de processamento 

de Mel, pelo processo de produção e de comercialização. Com a capacidade de 

processar cerca de 2.000 toneladas/ano, ou uma média equivalente a 160.000 Kg de 

mel/mês a Casa Ápis recebe a produção de todas as casas de mel que reúnem mais 

de 65.000 colméias, 1.800 famílias de agricultores familiares com uma capacidade 

de 25 Kg de mel por ano,  dados disponíveis no Site da Riachãonet e da EMBRAPA. 

A Casa Ápis coordenando a organização da produção e comercialização, contribuiu 

para que 300 cooperados, com 156 apiários, conseguissem a certificação de mel 

orgânico, aumentando o valor agregado ao produto, tendo como meta, no período 

de cinco anos, a certificação de todos os filiados à Central.  

 

Comercialmente, a Casa Ápis fechou contrato para a exportação de 72 

toneladas de mel para os Estados Unidos com um preço obtido pelo quilo do produto 

exportado de US$ 1,76, o que representou, à época, R$ 3,20. Antes, os apicultores 

vendiam o mesmo produto, em média, por R$ 2,20 aos atravessadores comerciais, 

intermediários entre o produtor e os grandes atacados distribuidores. 

 

Pelos dados disponíveis no Site Riachãonet, a Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab), antecipou R$ 108 mil para formação de estoque. O governo 

do Estado do Piauí, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, da Conab, 

comprou 46 toneladas de mel para distribuição em instituições públicas piauienses, 

como creches, escolas e hospitais.  

 

Em relação à produção do caju a microrregião de Picos registrou no ano de 

2009 uma área plantada de caju correspondente a aproximadamente 60.000 



65 

 

hectares e uma produção superior a 16.000 toneladas. Do cajueiro aproveita-se o 

pendúculo, ou falso fruto, com uma produtividade que chega a pouco mais de 1.800 

kg / há e a amêndoa, ou castanha, com maior potencial de comercialização pela 

resistência e menor vulnerabilidade e perecibilidade.  

 

No Vale do Guaribas cultiva-se basicamente duas espécies de caju: o caju 

gigante e o caju anão precoce. O caju gigante leva um tempo superior a 5 anos para 

iniciar a fase de produção comercial, já, o caju anão precoce inicia sua fase 

produtiva num intervalo de dois a três anos. A modalidade de caju anão precoce 

produz um pendúculo com menor índice de acidez, trava menos, tornando-o ideal 

para o consumo in natura ou em forma de suco. É de fácil colheita por ser uma 

planta anã, mas exige um melhor trato cultural do que o caju gigante para que tenha 

uma boa produtividade. É mais vantajoso comercialmente, pois, além das 

especificidades descritas acima, pode florescer duas vezes no ano o que é 

interessante para as indústrias de suco, polpas e refrigerantes instaladas na região e 

é muito procurado nas feiras e mercados.  

 

Além do pendúculo, a castanha ou amêndoa vem ganhando cada vez mais 

importância no mercado de consumo. Em 2008, A castanha-de-cajú, superou a safra 

de 10 mil toneladas de 2007 (Ipea) caracterizando-se como produto de exportação e 

projetando um crescimento ainda mais promissor graças aos incentivos tecnológicos 

e financeiros, tendo como mercado a União Européia e o Japão, apesar da baixa 

produtividade da  castanha que não saiu ainda da faixa de 256,49 (kg/ha) pelos 

números do IBGE.   

 

O antigo processamento feito pela indústria tradicional de castanha de caju no 

Brasil resultava numa quebra de 40 a 45% de amêndoas, segundo dados da 

EMBRAPA; o valor de mercado para exportação de uma amêndoa quebrada é a 

metade de uma inteira. A ausência de uma uniformidade quanto ao sabor, cor e odor 

das amêndoas levava a uma perda de competitividade da castanha/amêndoa de 

caju brasileira tanto no mercado nacional que importava a amêndoa de fora, como a 

perca de espaço no mercado exterior. 
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Por isso a EMBRAPA iniciou um processo de pesquisa até chegar num  

modelo de produção que fosse capaz de atender às exigências do mercado 

chegando ao “módulo agroindustrial múltiplo de processamento e comercialização 

de amêndoa de castanha-de-caju”. Destacou-se a operação de uma pequena 

unidade de beneficiamento da castanha chamada de “minifábrica de castanha-de-

caju” (PARREIRAS, 2007, p. 31). Pequenas unidades adotam o processo e linha de 

equipamentos desenvolvidos pela Embrapa. Um pool de mini-fábricas e a 

implantação de uma Unidade Central responsável pelo fornecimento da castanha 

previamente classificada. Posterior recebimento da amêndoa pré-selecionada para a 

realização das etapas de acabamento, embalagem e comercialização. A tecnologia 

permite articular agentes produtivos com interesses comuns, ultimando superação 

de pontos críticos do processamento, com o aumento em 50% de amêndoas 

inteiras, segundo técnicos da EMBRAPA (2003).  

 

    O processo, segundo a EMBRAPA “permite a obtenção de 88% de amêndoas 

inteiras, o que representa quase o dobro de inteiras do processo industrial das 

grandes fábricas;Toda a castanha industrializada no Módulo tem origem na 

comunidade;O Módulo produz a cada 25 dias um container de amêndoas, formado 

por 700 caixas de 50 libras, com preço de 123 mil dólares no mercado externo; A 

renda média mensal obtida por cada família é de R$ 450,00.”(EMBRAPA,2003). A 

proporção de 5 Kg de castanha in natura beneficiada pela minifábrica resulta em 1kg 

de amêndoas prontas para o envio à unidade de processamento. 

 

Para viabilizar processo de mudança na produção e comercialização da 

amêndoa foi instalada a Cocajupi. Da instalação da Cocajupi até 2007, segundo 

dados da própria Cocajupi disponibilizados em site Riachãonet, resultaram a 

aquisição da castanha de caju direto dos produtores por meio do financiamento da 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) volume que ultrapassou um 

milhão de reais. Por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), cerca de 

15 toneladas de amêndoas foram vendidas ao governo do Estado para a distribuição 

em escolas e creches. Além disso 9,2 toneladas de amêndoas foram vendidas no 

mercado nacional, adquiriu a certificação de produto orgânico está em processo de 

obtenção do selo de “comércio justo”. 
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Na região do Vale do Guaribas a cultura do caju tem uma importância 

relevante, por se tratar de uma planta resistente que sobrevive e produz bem em 

regiões quentes e com baixos volumes pluviométricos. Não requer um trato cultural 

muito exigente além da Limpa, poda, adubação orgânica, insumos, gradagem, de 

preferência no início e no final do período chuvoso para que haja uma melhor 

absorção da água e dos nutrientes, destoca e o rebaste para retirada de galhos 

secos. A plantação de leguminosas como o milho e o feijão melhora a absorção de 

nitrogênio, resultando numa colheita melhor, além de um maior aproveitamento das 

terras uma vez que predominam pequenas propriedades e minifúndios. Mais de 90% 

das propriedades são de pequenos agricultores familiares, que além do caju 

produzem também milho, feijão, mandioca, para sua subsistência e alguns mantém 

colméias, gado, porcos, galinhas, ovelhas e cabras. 

 

Mas, esses pequenos produtores têm uma dificuldade muito grande de 

organizarem-se e reunirem-se para comercializar a produção com capacidade 

industrial. A falta de capital, de transporte para escoar a produção, a competitividade 

do mercado de consumo, as dívidas contraídas e a falta de orientação técnica e 

administrativa os obrigam a venderem os produtos da colheita para atravessadores, 

munidos de dinheiro, pagamento à vista, e de transporte.  

 

Por isso a Fundação Banco do Brasil, SEBRAE, o Governo e outras 

instituições incentivaram a criação de cooperativas unidas a uma Cooperativa 

Central que seria responsável pelo processo de organização, planejamento, 

otimização da produção, industrialização e comercialização da amêndoa do caju. 

Essas instituições acreditam que essa poderia ser uma forma eficiente de reduzir a 

pobreza rural e capacitar os pequenos produtores para atuarem de forma mais 

competitiva no mercado e, vinculados a uma Central, assim como os apicultores, os 

pequenos produtores pobres de caju supririam as dificuldades individuais. Essa 

cooperativa central recebeu o nome de COCAJUPI – Central de Cooperativas dos 

Cajucultores do Estado do Piauí. 

 
2.3 A proposta da COCAJUPI e sua relação com as fil iadas. 

No segundo semestre de 2003 no Piauí formou-se um comitê gestor 

composto pelo Banco do Brasil, Embrapa, Secretaria de Desenvolvimento Rural 
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(SDR) do Estado do Piauí, Sebrae, Emater, Conab, Fundação Banco do Brasil, 

associações e cooperativas, Companhia de desenvolvimento do Piauí (Comdepi) e o 

Banco do Nordeste do Brasil S. A. (BNB). Os primeiros investimentos seriam para 

revitalizar três minifábricas – em Altos, Francisco Santos, Vila Nova do Piauí e a 

construção da central de Classificação me comercialização – Cocajupi – em Picos 

(PARREIRAS, 2007, p. 94) com o papel de liderar o complexo cooperativo do projeto 

da cadeia do caju no Piauí, inicialmente formada por nove cooperativas, registradas 

em cartórios como: 

 

• Cooperativa Mista Agroindustrial da Serra Aparecida Ltda.(Comasa), 

de Pio IX; 

• Cooperativa Mista Agropecuária de Jaicós (Coomaj) de Jaicós; 

• Cooperativa Agroindustrial dos Cajucultores de Itainópolis LTDA. 

(Cajita), de Itainópolis; 

• Cooperativa Mista Agropecuária e Apícola de Campo Grande do 

Piauí. (Coomacapil), de Campo Grande do Piauí; 

• Cooperativa Mista Agroindustrial de Monsenhor Hipólito Ltda. 

(Coomamh), de Monsenhor Hipólito; 

• Cooperativa Mista dos Produtores Agrícolas de Ipiranga Ltda. 

(Comprag), de Ipiranga do Piauí; 

• Coioperativa Agroindustrial de Pequenos Produtores. (Cooapp), de 

Altos; 

• Cooperativa Agropecuária e Apícola de Vila Nova do Piauí 

(Coomavinp), de Vila Nova do Piauí e 

• Cooperativa Mista Agroindustrial de Francisco Santos (Coomaf), de 

Francisco Santos.  

 

Para o início das atividades da Cocajupi a Conab disponibilizou cerca de R$ 

1,1 milhão para a compra de algo em torno de mil toneladas da castanha na safra de 

2006/2007, metade da capacidade nominal das dez minifábricas (PARREIRAS, 

2007, p. 100). Dessa forma, a castanha-de-caju, com uma produção em torno de 10 

mil toneladas (Ipea, 2007) caracteriza-se como produto de exportação. Espera-se 

chegar a um crescimento ainda mais promissor graças às promessas de incentivos 
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tecnológicos e financeiros destinados ao aumento e melhoramento da safra, assim 

como espera-se também a certificação de “comércio justo”, tendo em vista uma 

qualidade a mais que torne o produto mais competitivo com meta de comercializar 

castanhas com o mercado da União Européia e do Japão. 

 

A proposta da Cocajupi, quanto aos seus princípios e objetivos, sua estrutura 

e organização, sua articulação com as cooperativas filiadas, a questão da 

participação e da representação, e o processo de decisão são objeto de 

regulamentação pelo Estatuto da entidade 

 

Para a consecução de seus objetivos a Cooperativa Central Cocajupi é um 

empreendimento que busca o desenvolvimento sustentável e solidário, com 

responsabilidade social e ambiental, constituído para proporcionar melhorias 

econômicas e sociais às populações de trabalhadores do segmento da cajucultura. 

Pode admitir como sócias cooperativas organizadas no segmento da produção, 

industrialização e comercialização de produtos do Caju e derivados.  

 

Quanto aos princípios da Cocajupi, estabelece o Estatuto: 

 

• Desenvolvimento sustentável e solidário do empreendimento e das regiões 

onde estão situadas suas filiadas; 

• Atuação voltada às áreas econômica, sócio educacional e ambiental; 

• Melhoria da qualidade de vida das populações de trabalhadores envolvidos 

nos diversos processos produtivos para elaboração e comercialização de 

produtos da cajucultura e afins; 

• Ampliação da cadeia produtiva do caju, para consolidar um pólo de produção 

da cajucultura no Piauí; 

• Fixação da base de atuação nas famílias dos produtores de cajucultura e 

trabalhadores agroindustriais; 

• Eficiência econômica e excelência na elaboração e comercialização dos 

produtos da Cajucultura, como mecanismo fundamental para assegurar a 

perenidade e o progresso do empreendimento; 
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• Viabilização dos meios necessários para prestar amplo suporte às 

cooperativas filiadas e, por meio delas, a seus cooperativados, com o objetivo 

de promover o desenvolvimento social e econômico do empreendimento; 

• autogestão democrática, assegurando eficiência e viabilidade econômica com 

plena participação de todos os sócios, pluralidade de idéias e transparência 

financeira e administrativa. 

   

Entre os objetivos a alcançar estão previstos: 

 

* Unir suas filiadas para melhorar o desempenho destas, em todas as áreas 

de sua atuação, procurando, assim, garantir-lhes desenvolvimento seguro e 

sustentável ao longo dos tempos. 

* A sociedade tem por objeto o melhoramento organizativo e tecnológico da 

produção da cajucultura, a instalação e funcionamento de uma base industrial de 

beneficiamento da produção da cajucultura e a comercialização e exportação dos 

seus produtos; 

* Implementar a autogestão democrática, assegurando eficiência e viabilidade 

econômica com plena participação de todos os sócios, pluralidade de idéias e 

transparência financeira e administrativa; 

* Buscar a melhoria da educação de toda a comunidade envolvida constitui 

política permanente, com a finalidade de capacitar e ampliar a cidadania e fortalecer 

e difundir os princípios da solidariedade. 

 

Quanto a articulação entre as cooperativas filiadas e a Cooperativa Central,  

- para a consecução dos seus objetivos, de acordo com os recursos disponíveis e 

prévia programação, a Cocajupi se propõe a: 

 

1. Representar e assumir compromissos que produzam obrigações legais para 

todo e qualquer assunto relativo à continuidade e perenidade das atividades 

de suas filiadas; 

2. Reduzir a participação dos intermediários que se interpõem entre a produção 

de suas filiadas e os clientes finais, mediante a prestação de serviços, 
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transformação, industrialização e comercialização da produção, ressalvadas 

as parcerias vantajosas; 

3. Viabilizar recursos financeiros junto às suas filiadas e às instituições 

financeiras e/ou parceiras, para a aquisição de insumos, matérias-primas, 

máquinas, equipamentos e manutenção e outros investimentos necessários; 

 

I. Desenvolver atividades de serviços que sejam comuns às necessidades 
das filiadas; 

II. Participar de outros empreendimentos, nacionais ou internacionais, 
comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista; 

III. Coordenar a gerência nas áreas administrativa, técnica, produtiva e 
comercial; 

IV. Prestar assistência às filiadas, especialmente as que se encontram em 
dificuldades de gestão administrativa e econômica; 

V. Determinar linhas de atuação junto aos fornecedores de insumos, 
produtos, matérias-primas e distribuidores; 

VI.  Implantar sistema único de comercialização e faturamento de produtos 
e serviços que atenda ao conjunto dos interesses das filiadas; 

VII. Editar materiais de comunicação, prestar assistência técnica, formação 
educacional e qualificação profissional às suas filiadas e seus 
respectivos quadros associativos; 

VIII. Organizar um sistema de otimização entre os cooperados de tal forma 
a permitir a utilização comum de pessoal e equipamentos; 

IX. Realizar convênios com entidades públicas ou privadas, nacionais ou 
internacionais e ONG’s (organizações não governamentais), com os 
objetivos de constituir mecanismos que possam gerar crescimento 
econômico e levar à consolidação financeira da Cooperativa Central e 
de suas filiadas, incluindo a obtenção de equipamentos, construção de 
unidades produtivas e incorporação de tecnologias; 

X. Adotar e registrar marcas de comércio para seus produtos, promovendo 
e zelando por sua apresentação nos mercados consumidores; 

XI. Representar as cooperativas filiadas na definição de políticas e medidas 
governamentais para o setor, bem como em todos os atos de seu 
interesse; 

XII. A Cooperativa Central poderá operar com terceiros para completar 
lotes destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade 
ociosa em suas instalações, observadas as normas legais e as internas 
específicas para tal medida; 

XIII. Fazer adiantamentos às cooperativas filiadas, mediante a 
apresentação de documentos de garantia, desde que aprovados pela 
Diretoria Executiva; 

XIV. Constituir, em conjunto com suas filiadas, instrumento que garanta a 
implementação de sua estratégia sócio educacional e ambiental. 

 

             A Cocajupi opera, segundo seu Estatuto, sem qualquer tipo de lucro, 

embora deva perseguir permanentemente a eficiência econômica dos 

empreendimentos. 
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  A Cooperativa Central busca coordenar a gestão de ações voltadas à 

aquisição, em seu nome, de bens patrimoniais e de equipamentos para usufruto das 

filiadas; Realizar a cada dois anos uma Conferência com participação de todo o 

quadro social de suas filiadas para fortalecer a integração, identidade e estratégia 

dos empreendimentos. 

 

  Podem ser admitidas à Cooperativa Central por deliberação da Assembléia 

Geral, cooperativas que, funcionando legal e regularmente, obriguem-se ao 

estabelecido em lei, no Estatuto e no Regimento Interno da Cocajupi. 

 

A adesão à Cooperativa Central é voluntária, com número ilimitado de filiadas 

quanto ao máximo, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços, sendo 

que as cooperativas que pretendem se associar encaminham pedido de ingresso à 

Diretoria Executiva, anexando ata devidamente registrada de sua Assembléia Geral 

que aprovou sua filiação e se comprometem a cumprir as exigências e formalidades 

definidas no Estatuto, para o processo de adesão. 

 

A “Proposta de Filiação” da cooperativa singular é submetida à Assembléia 

Geral da Cooperativa Central, sendo por ela deliberada. A admissão de cooperativa 

efetiva-se mediante aprovação da proposta de filiação pela Assembléia Geral, 

cumpridas as formalidades estatutárias e assinatura pelo representante legal, no 

Livro de Matrícula. 

 

Constituem direitos das filiadas, reza o Estatuto: 

 

I. Participar dos resultados das operações da Cooperativa 
Central, incluindo os juros sobre o capital integralizado, 
conforme o Estatuto, o Regimento Interno e as demais  
decisões desta; 

II. Utilizar-se dos serviços prestados pela Central; 
III. Participar da Assembléia Geral, discutindo e votando os 
assuntos constantes da ordem do dia; 
IV. Indicar candidatos para compor chapas às eleições da Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal; 
V. Votar nas eleições dos órgãos da  Central; 
VI. Solicitar por escrito a inclusão de assuntos ou proposições na 
ordem do dia da Assembléia Geral, desde que seja de competência do 
órgão; 
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VII. Recorrer junto à Assembléia Geral quando as decisões da 
Diretoria Executiva da Cooperativa Central forem conflitantes com os 
dispositivos estatutários ou legais; 
VIII. Solicitar, por escrito, à Diretoria Executiva, com direito a 
resposta no prazo máximo de quinze dias, informação específica sobre 
os negócios da Cooperativa Central, que será divulgada também às 
demais filiadas; 
IX. Examinar na sede social os livros oficiais e documentos da 
Cooperativa Central; 
X. Receber repasse das verbas do Fundo de Assistência Técnica, 
Educacional e Social, a partir do ano seguinte ao da sua admissão 
obedecida as condições estatutárias e regulamentares;  
XI. Receber regularmente as informações concernentes aos 
interesses mercadológicos e financeiros da Cooperativa Central e os 
relatórios sobre os negócios por ela realizados; 
XII.Participar da distribuição das sobras, proporcional às operações 
realizadas com a Cooperativa Central.  

 

E são obrigações das filiadas constantes no Estatuto: 

 

I. Subscrever e integralizar o capital social na forma estabelecida pelo 
Estatuto; 

II. Colocar à disposição da Cooperativa Central seus meios mecânicos 
de produção e recursos humanos de trabalho, objeto das operações da 
Cooperativa Central, observadas as obrigações assumidas e constantes 
do programa anual da Central; 

III. Permitir a presença de profissionais da Central em suas 
dependências, colaborando na realização dos trabalhos de supervisão e 
de acompanhamento de suas atividades produtivas e comerciais; 

IV. Ajustar sua programação de trabalho e organização do pessoal aos 
programas estabelecidos pela Cooperativa Central; 

V. Satisfazer, pontualmente, os compromissos assumidos com a 
Cooperativa Central; 

VI. Enviar à Cooperativa Central, regular e pontualmente, informações 
que constem do Estatuto Social, do Regimento Interno desta ou que forem 
por ela solicitadas; 

VII. Aceitar, como própria, a atuação de seu presidente, como 
representante legal junto à Cooperativa Central, ou de substituto; 

VIII. Acatar às decisões das Assembléias Gerais e da Diretoria Executiva 
da Cooperativa Central, bem como o disposto no Estatuto, no Regimento 
Interno e as normas e padrões estabelecidos. 

IX.  Assegurar, na prática, a identidade e os princípios definidos no 
Estatuto; 

X. Participar efetivamente e contribuir para a execução das atividades 
educacionais e ambientais; 

                 

Constituem obrigações exclusivas das filiadas: 

 

I. Organizar, dentro de sua área de atuação, os núcleos de produtores; 
II. Assegurar o escoamento da produção até a unidade industrial pertencente à 

Central; 
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III. Viabilizar, naquilo que lhes couber, os financiamentos de seus sócios; 
IV. Assegurar que sejam implementados o planejamento e as políticas de 

produção apícola definidas pela Central; 
V. Envidar os esforços necessários para que se possa efetivar políticas 

adequadas nas áreas de desenvolvimento da cadeia produtiva da 
Cajucultura, pesquisa aplicada, capacitação e assistência técnica. 

 

As filiadas uma vez admitidas pela Central comprometem-se a adotar, 

permanentemente, os princípios e normas constantes no Estatuto, nas respectivas 

organizações, procurando atuar sempre de acordo com as regras democráticas e 

evitando a disputa e o confronto. 

 

É vedado à cooperativa filiada: 

 

I. Entregar à Cooperativa Central, como se fossem seus, produtos 
pertencentes a não associados; 

II. Implantar a industrialização de produtos da Cajucultura nos casos em que 
a Cooperativa Central possua capacidade técnica para atendimento. 

III. Comercializar seus produtos em outras empresas de beneficiamento, 
exceto quando autorizada, por escrito, pelo Diretor Geral da Cooperativa 
Central. 

IV.  Afiliar-se a outras centrais cooperativistas, exceto quando decorrer de 
decisão de Assembléia Geral da Cooperativa Central.  

V. Fixar padrões de preço e qualidade fora dos critérios definidos pela 
Cooperativa Central. 

 
A filiada é eliminada da Central, por decisão da Diretoria Executiva, 

quando: 
 

I. Causar, por omissão, culpa ou dolo, prejuízo à Cooperativa Central ou às 
filiadas; 

II. Tornar conhecidas por estranhos, informações da Cooperativa Central ou das 
filiadas, de uso restrito ou confidencial; 

III.  Praticar atos que possam trazer prejuízos à imagem da Cooperativa 
Central ou das filiadas; 

IV. Adulterar produto remetido à Cooperativa Central, fraudar documento ou 
prestar falsas informações; 
V.  Não cumprir o estabelecido nas normas técnicas, em lei, no Estatuto 

Social ou decisões tomadas pelos órgãos de administração da Cooperativa 
Central;  

VI. Deixar de remeter produtos à Cooperativa Central, objeto de 
compromissos assumidos, salvo autorização prévia e expressa da Diretoria 
Executiva; e 

VII. Praticar qualquer ato que conflite com os princípios cooperativistas. 
 

A exclusão de filiada é automática se houver sua dissolução; ou quando esta  

deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na 

Cooperativa Central. 
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O capital da Cooperativa Central é indeterminado e ilimitado quanto ao 

máximo, não podendo ser inferior à R$ 3.000,00 (três mil reais), dividido em 3.000 

(três mil) quotas, no valor nominal e unitário de R$ 1,00 (Um Real), subscrito e 

integralizado na forma deliberada pela Assembléia Geral.  

 

Conforme o Estatuto o capital integralizado pela cooperativa na Cooperativa 

Central rende juros e correção monetária, observado o teto equivalente ao índice da 

TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ou índice correspondente, creditados, no 

máximo em trinta dias após a Assembléia Geral Ordinária, cabendo a esta definir o 

percentual. 

 

A subscrição de capital por filiada é feita de acordo com as necessidades de 

investimentos e capital de giro da Cooperativa Central, decorrentes de seu programa 

anual de operações, observando o volume de negócios das filiadas com a 

Cooperativa Central. 

 

Com relação aos órgãos eletivos, sociais e de gestão o Estatuto da Cocajupi 

estabelece: 

 

 A Assembléia Geral é o órgão máximo da Cooperativa Central, com poderes 

para definir metas, diretrizes, tomar decisões visando o desenvolvimento e à defesa 

dos interesses da Cooperativa Central e julgar recursos contra atos de outros órgãos 

da Cooperativa Central, dentro dos limites legais e estatutários, cujas deliberações 

vinculam todas as filiadas, ainda que ausentes ou discordantes e é composta da 

seguinte forma: 

 

a) pelo representante legal das filiadas, na pessoa de seu presidente;   

b) por 3(três) membros de cada qual das filiadas eleitos pelos sócios em Assembléia 

Geral destas, sendo que um deles deverá ser do Conselho Fiscal da filiada.; 

c) um representante de cada qual dos parceiros da Central de Cooperativas. 

Os integrantes da Diretoria Executiva deverão estar presentes às 

Assembléias Gerais da Cooperativa Central, assegurando-se-lhes, exclusivamente, 

direito a voz. 
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Nas ocasiões em que for debatido o planejamento estratégico da Cooperativa 

Central, deverão ser convidados para participação em assembléia, como 

observadores, os membros do Fórum de Participação de Base. Este Órgão é 

composto por no máximo de cinco representantes eleitos, anualmente, em 

assembléia geral de cada qual das filiadas; no máximo dois integrantes das 

diretorias das filiadas e um representante de cada qual dos parceiros dos projetos 

desenvolvidos pela Cooperativa Central. 

 

Cabe, exclusivamente, ao representante legal da filiada, na Assembléia Geral 

da Cooperativa Central, na pessoa de seu Presidente ou, na sua ausência, do 

substituto estatutário, exercer o direito ao voto. 

 

Na Assembléia Geral é lavrada uma ata, assinada pela mesa diretora dos 

trabalhos, por todos os representantes legais presentes, com tudo que se observou 

durante o encontro. 

 

A Assembléia Geral Ordinária, segundo o Estatuto, deve realizar-se 

anualmente até o último dia útil do mês de março para deliberar sobre os seguintes 

assuntos:  

 

I.Prestação de contas da administração, consubstanciada pelo Relatório 
Anual da Administração, compreendendo: Relatórios; Balanço Patrimonial; 
Demonstrações: do Resultado do Exercício; de Sobras e Perdas Acumuladas; 
das Mutações do Patrimônio Líquido; das Origens e Aplicações de Recursos; 
Parecer do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes. 
II- Destinação da sobra apurada ou a forma de cobertura das perdas e 
prejuízos; 
III- Eleição do Conselho Fiscal e, quando for o caso, da Diretoria Executiva; 

Além da Assembléia Geral Ordinária, a Cooperativa Central reúne-se também 

em Assembléia Geral Extraordinária, sempre que necessário e esta poderá deliberar 

sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa Central, desde que mencionado 

no edital de convocação.  

 

As matérias indicadas abaixo são de competência exclusiva da Assembléia 

Geral Extraordinária e dependem, para a sua aprovação, de 2/3 no mínimo de 

concordância de todas as filiadas, como: a Reforma do Estatuto Social; Fusão, 

incorporação e desmembramento; Mudança de objeto da Cooperativa Central; 
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Dissolução voluntária da Cooperativa Central e nomeação de liquidantes; Contas de 

liquidantes. 

 

  É da competência das assembléias gerais, ordinárias ou extraordinárias, a 

destituição dos membros dos órgãos de administração e/ou fiscalização. 

 

   Com relação ao processo eletivo no Estatuto da Cocajupi: cada filiada tem 

direito a um voto na Assembléia Geral e as deliberações serão válidas quando 

aprovadas pela maioria de votos das filiadas presentes. Todas as votações 

realizadas na Cooperativa Central são abertas, podendo a maioria decidir, 

extraordinariamente, por votação secreta. 

 

 A eleição para a escolha dos membros da Diretoria Executiva realiza-se em 

Assembléia Geral Ordinária, quando do encerramento dos mandatos, conforme reza 

o Estatuto, Regimento Interno e o constante de edital. O processo de eleição é 

coordenado pelo Diretor Geral da Cooperativa Central, na condição de Presidente 

do Processo Eleitoral, Não podendo ser candidato a qualquer dos cargos da 

Diretoria Executiva ou Conselho Fiscal da Central. 

 

São inelegíveis, além das pessoas impedidas por lei, os condenados a pena 

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 

falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 

popular, a fé pública ou a propriedade. 

 

A Cooperativa Central é administrada por uma Diretoria Executiva, 

observadas as normas do Estatuto e do Regimento Interno. Os mandatos dos 

integrantes da Diretoria Executiva são de 03 (três) anos, e é composta pelos cargos: 

de um Diretor Presidente; cinco Diretores de Produção; um Diretor Agroindustrial. O 

Estatuto também estabelece que os membros da Diretoria Executiva não poderão 

ter entre si, nem com os membros do Conselho Fiscal, laços de parentesco até o 

segundo grau, em linha reta ou colateral, bem como afins e cônjuge.  

 

A Diretoria Executiva da Cocajupi tem como uma de suas funções criar 

Grupos de Trabalho com objetivo de unificar as ações e políticas das diversas áreas 



78 

 

do empreendimento, composto por representantes das Diretorias Executivas das 

cooperativas singulares, por área de interesse. As áreas de interesses, a 

composição e as atribuições dos Grupos de Trabalho são definidas no Regimento 

Interno da Cooperativa Central. 

 

Cabe à Diretoria Executiva convocar reuniões do Conselho Consultivo. Os 

integrantes da Diretoria Executiva, enquanto estiverem ocupando seus cargos, 

poderão receber pró-labore, cujo valor deverá ser fixado pela Assembléia Geral. 

 

O membro da Diretoria Executiva será destituído do cargo por deliberação da 

Assembléia Geral da Cooperativa Central, quando: perder qualquer das condições 

exigidas pelo Estatuto ou por lei para manter-se no cargo; praticar ato desabonador 

ou prejudicial aos interesses da Cooperativa Central; mostrar-se relapso ou 

inabilitado para o exercício do cargo; qualquer outra razão que entender adequada a 

Assembléia Geral, independentemente de qualquer esclarecimento ou justificativa 

prévia. 

 

O cargo de membro da Diretoria Executiva é considerado vago, com registro 

em ata da Assembléia Geral, convocada para este fim, se ocorrer qualquer dos 

seguintes fatos: o membro eleito não assumir o cargo, sem motivo justificado, dentro 

de 10 (dez) dias; renúncia, morte ou impedimento legal; destituição, na forma do 

Estatuto.  

 

  Por não ser uma empresa privada com fins lucrativos o valor resultante, após 

os pagamentos de despesas de toda ordem, e a destinação de recursos aos fundos 

estatutários, é a sobra, cuja destinação é decidida em Assembléia Geral Ordinária 

que examina as contas, podendo ser distribuída às filiadas. 

 

Parte da sobra é destinada ao capital para investimentos da Cooperativa 

Central, mediante aprovação em Assembléia Geral, e é aportada às quotas-partes 

das filiadas, assim como, cabe à Cooperativa Central informar, anualmente, o valor 

do capital de suas filiadas, computados os acréscimos obtidos de acordo com o 

Estatuto. 

 



79 

 

São estabelecidos como fundos estatutários: Fundo de Reserva (FR), 

correspondente a 15% das sobras; Fundo de Assistência Técnica, Educacional e 

Social (FATES), correspondente a 5% das sobras; Fundo de Desenvolvimento 

Solidário (FDS), 5% das sobras, de natureza indivisível, cujos recursos deverão ser 

direcionados para o apoio e criação de outros empreendimentos voltados à 

economia solidária; Fundo de Investimentos (FI), correspondente a 20% das sobras, 

destinado à realização de investimentos em bens, máquinas e equipamentos, 

desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, processos produtivos, de forma a 

assegurar condições de competitividade econômica no mercado; e Fundo de 

Garantia de Preço Mínimo de Matéria-Prima (FGPM), correspondente a 30% das 

sobras, destinado a assegurar preços mínimos que garantam ao produtor a 

viabilidade econômica de sua produção, devendo os recursos ser repassados às 

filiadas. 

 

 O Fundo de Garantia de Preço Mínimo de Matéria-Prima (FGPM) consiste em 

mecanismo fundamental para se assegurar preços mínimos que garantam ao 

produtor a viabilidade econômica de sua produção. Destina-se também a: 

 

i. Impedir a queda na produção, nos períodos de baixa dos preços de 
mercado; 

ii.       Assegurar condições para permanência do homem no campo ou 
em seu local de trabalho, mediante instrumentos econômicos que 
possam proporcionar-lhe meios para viver e manter-se com dignidade; 

iii.       Garantir a estabilidade na quantidade de produtos entre períodos 
de baixa e alta de preços, de forma a impedir a desorganização da 
cadeia produtiva. 

 

São livros da Cooperativa Central segundo o Estatuto: Com termos de 

abertura e encerramento, subscritos pelo Diretor Geral :- matrícula; - presença das 

filiadas às Assembléias Gerais; -atas da Diretoria Executiva; -atas do Conselho 

Consultivo; -atas do Conselho Fiscal. Autenticados pela autoridade competente:- 

livros fiscais; - livros contábeis. 

 

É importante entender como as cooperativas filiadas e a central planejam 

suas ações? Como é discutida a questão dos preços, da comercialização – quem 

compra? Como são efetuados os pagamentos? Há transparência em todo processo? 
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Como é a freqüência às reuniões? O associado sente-se à vontade para 

reivindicar e, principalmente, como são acolhidas suas reivindicações, como são 

levadas em consideração? Como é o espaço de discussão dentro das cooperativas? 

 

As cooperativas estão em funcionamento a mais de cinco anos, mas, das 

nove cooperativas que foram criadas, apenas as de Francisco Santos, Monsenhor 

Hipólito e Ipiranga estão em efetivo funcionamento. A cooperativa de Altos, 

localizada a cerca de trinta quilômetros da capital – Teresina, às margens da BR que 

liga Teresina ao litoral piauiense e ao delta do Parnaíba, tem experimentado 

comercializar produtos que resistem mais tempo nas prateleiras: castanha com 

chocolate, ou com sal, com açúcar, doce feito com o pendúculo e uma boa 

quantidade de produtos diferenciados, com espaço para degustação fazem dessa 

cooperativa uma das mais dinâmicas. 

 

Além disso, eventos como o Cajufestmel, a licença para montar stands nos 

estádios que sediarão a Copa do Mundo em 2014, são oportunidades para a 

projeção dos produtos das cooperativas mistas no âmbito nacional e internacional e, 

também, demanda uma responsabilidade muito grande para que essas cooperativas 

possam alavancar. 

 

Com a intenção de interagir com os pequenos produtores para conhecer sua 

realidade, sua história, a história de suas cooperativas, suas propriedades, a rede de 

relações sociais neste universo é que, no processo de construção da pesquisa 

iniciada em 2009, foram levantados dados que nos permitam conhecer melhor os 

desafios e possibilidades que precisam ser analisados, para que o protagonismo 

seja algo concreto na vida desses pequenos produtores de caju do Vale do 

Guaribas. 
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Mapa: Localização das Cooperativas  

 

 

PICOS 

 

 

 

Fonte: Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Solidários - UFPI 
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CAPÍTULO 3 - Cooperativismo, participação e protago nismo  

 

No Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável – PTDRS 

defendido pela atual conjuntura para o estado do Piauí, a cidade de Picos é um 

centro em torno do qual gravitam trinta e nove (39) pequenos municípios de 

características predominantemente rurais, com uma população total de trezentos e 

trinta e dois mil e setecentos e quarenta e seis (332.746) habitantes (PIAUÍ, 2009) 

que formam o território de desenvolvimento do Vale do Guaribas. 

 Região voltada para a agricultura familiar de subsistência, o Vale do Guaribas 

tem despontado no cenário econômico regional pelo aumento da produção de caju, 

mel e mandioca, hoje os principais itens de exportação. No entanto, os projetos 

políticos, os desastrosos planos econômicos das duas últimas décadas do século 

XX, a globalização, a política neoliberal, o crescimento da população urbana e a 

ineficiência nos serviços públicos tem aumentado consideravelmente, o 

desemprego, a violência e a pobreza na região do Guaribas, não sem a reação da 

sociedade civil organizada em associações, sindicatos, cooperativas que tem 

cobrado ações do poder público no sentido de inversão dessa realidade. 

Como resposta às reivindicações dos diversos segmentos da sociedade e 

orientada para a integração da agricultura familiar à economia de mercado, a 

Fundação Banco do Brasil, o SEBRAE, a Unitrabalho e um conjunto de instituições 

parceiras, assumiram um COPO Multisetorial Trabalho e Renda a partir da atuação 

na Cadeia Produtiva do Caju incentivando a constituição legal de nove (09) 

cooperativas e uma Central de Cooperativas, com o intuito de empoderar o pequeno 

produtor a partir do beneficiamento e comercialização em escala industrial, 

primeiramente da castanha e depois do pendúculo.  

Essas cooperativas representam a esperança do pequeno produtor de 

melhorar sua produção, de ter acesso ao crédito em condições de pagamento que 

contemple suas necessidades e dificuldades, de ter acesso a novos mercados onde 

possa comercializar sua produção por um preço mais justo, a políticas públicas, à 

assistência técnica, à capacitações, a programas de educação continuada, 

principalmente para seus filhos e dependentes. 
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O apoio da sociedade, a partir de instituições como as universidades que 

abram espaço para o debate sobre a importância da atuação coletiva como 

elemento otimizador de democratização de uma sociedade marcada 

tradicionalmente pelo paternalismo e clientelismo, pelo apadrinhamento político, pelo 

revezamento de oligarquias locais no poder e a intervenção direta desses fatores na 

organização e condução das associações e cooperativas, muitas vezes 

impossibilitadas de representar as reivindicações dos setores que representam. 

Esse é um grande desafio a ser enfrentado pelas cooperativas do Vale do Guaribas 

– desenvolver estratégias que possibilitem atender às esperanças, anseios, 

necessidades e reivindicações dos seus associados. 

Mas esse desafio não parece ser tão fácil de ser superado. As cooperativas 

têm encontrado uma grande dificuldade de sobrevivência diante desses e outros 

desafios que se apresentam. Um ponto comum sobre o qual vários teóricos 

concordam é o que diz respeito à noção de protagonismo. A possibilidade da 

cooperativa cumprir seu papel social está diretamente ligado à capacidade que esta 

tenha para capacitar o cooperado no sentido de autonomia, de auto gestão, de 

participação e compreensão de sua ação no trabalho coletivo. Empoderar o pequeno 

produtor é torná-lo capaz de ser sujeito de seu processo histórico. De atuar como 

cooperado e como cidadão crítico, participativo, consciente. 

É como Chauí reitera Marx, “Os homens fazem a história, mas o fazem em 

condições determinadas.”(MARX, APUD, CHAUÍ, 2003 p.123) .O homem pode ser 

sujeito de sua história, e senhor do seu futuro dependendo da forma como intervém 

no presente, a partir da consciência que tem do contexto em que se encontra 

inserido e, como a partir de sua ação pode condicionar o devir.  

O objetivo central do presente trabalho foi analisar as condições em que se 

encontram os pequenos produtores de caju do Vale do Guaribas associados às 

cooperativas singulares filiadas à Cocajupi, na busca de compreensão de analisar 

até que ponto esses autores podem ser protagonistas de sua história, de seu 

empreendimento, na lógica da cooperação e da solidariedade. “Solidariedade 

entendida em termos de interesses comuns, criadora de laços de identidade e 

pertencimento.” (GOHN, 2008, p.17), do desenvolvimento coletivo da comunidade 
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onde produzem e reproduzem suas relações pessoais e interpessoais, e participam 

das decisões que lhes dizem respeito. 

 

A palavra protagonismo vem do grego e o termo designava o lutador 
principal de um torneio. Depois a palavra passou a ser usada para 
designar os atores principais de um enredo teatral ou os 
personagens principais de uma trama literária. Recentemente, as 
ciências humanas, não só se apropriou do termo ator como 
passaram a utilizar o próprio termo protagonismo para os atores que 
configuram as ações de um movimento social. (GOHN,2008, p.09) 

 

 O protagonismo envolve a idéia de cidadania ativa, de emancipação política. 

A idéia de sujeito como cidadão ativo compreende “/.../ exercício pleno da cidadania, 

ou seja, renda suficiente que remunere seu trabalho para viver com dignidade, 

acesso à educação, aos serviços básicos de assistência e prevenção à saúde, 

esportes, lazer, recreação etc.”(GOHN,2008, p.43), reconhecimento e luta por 

direitos sociais, políticos, culturais. E “a autonomia emancipatória dos indivíduos é 

construída com base na clareza, visibilidade e transparência das ações, que prioriza 

a dimensão comutativa de reunir informações e disponibilizá-las, como parte do 

campo ético.”(GOHN,2008, p.34). No mundo da mundialização das relações, do 

crescimento das telecomunicações, dos transportes, da informática, da rede internet 

o acesso e o processar das informações definem a posição do sujeito na sociedade 

pós-moderna. Em quais condições efetivas encontram-se esses pequenos 

produtores em termos de educação, participação política, cooperação, solidaridade, 

coletividade, possibilidades de leitura crítica da realidade etc? Quais as condições 

que se colocam para que esse pequeno produtor seja realmente sujeito no processo 

histórico? 

3.1 Os caminhos da pesquisa. 

      Em busca de respostas que ampliasse o conhecimento em relação às questões 

propostas elaboramos um plano de estudo. Durante o período de planejamento e 

execução da pesquisa, pedimos autorização para acompanhar às reuniões e 

eventos organizados pelas cooperativas central e singulares e pelas instituições 

parceiras com o objetivo de compreensão como se dá o processo de construção do 
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protagonismo, entendido como capacidade de decidir, de participar, de ser sujeito 

capaz de tomar decisões. 

 

A hipótese de trabalho parte do princípio que as cooperativas só lograrão 

êxito à medida que forem capazes de mobilização integradora de diferentes 

dimensões que almejam alcançar emancipação social, crescimento econômico 

socializado, solidariedade, cidadania, ética e desenvolvimento sustentável.  

  

 As categorias foram construídas a partir das contribuições de Singer, Gaiger, 

Santos, Gohn para trabalhar a problemática desenvolvida no presente estudo. 

Acredita-se no êxito à medida que essas cooperativas possam ser um espaço para a 

afirmação do pequeno produtor como sujeito integrado coletivamente para 

reivindicar acesso aos direitos sociais. Possa afirmar-se como cidadão, capaz 

conhecer e de lutar para a satisfação de suas necessidades. Exercitar a experiência 

de decidir, de participar no planejamento e execução de projetos. 

 

 No processo de pesquisa percebeu-se que a presença do pesquisador 

parecia inibir os produtores de forma que estes não sentiam-se à vontade para falar 

quando a palavra é facultada. A maioria mostrava apenas sinal de concordância com 

as colocações diretoria. À medida que isso foi ficando cada vez mais claro percebeu-

se como seria difícil recolher informações. As pessoas não verbalizavam e nas 

ocasiões de debates e a freqüência às reuniões era baixa.  

  

 Estabeleceu-se a aplicação de um questionário com 31 questões, aplicadas a 

150, proprietários freqüentes às três últimas reuniões em 6 das 9 cooperativas, 

sendo 81 produtores das 3 cooperativas em pleno funcionamento e 69 das 

cooperativas com funcionamento precário, dos quais todos se predispuseram a 

responder a todas às questões, com exceção de 9 pessoas que recusaram-se a 

responder a idade. 

 

 As questões foram elaboradas em cima do perfil dos cooperados, quem são e 

como vivem, quais as condições que as cooperativas oferecem para o pequeno 

produtor ser protagonista e como se estabelecem as Relações entre Cooperativas x 

Cooperados. 
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Além do questionário, procedeu-se outras ações como:  

 

* levantamento de fontes impressas e eletrônicas nos sites do IBGE, SEBRAE, FBB, 

BB, BN, Unitrabalho, Unissol, MDA, IPEA e outros, além de bibliotecas eletrônicas 

do Pergamum, UFPE, Scielo entre outras;  

 

* visitas às instituições parceiras que atuam junto às cooperativas e principalmente 

às sedes da Central e das singulares, tanto no período da safra como na entressafra 

do caju com o objetivo de conhecer a rotinas destas unidades;  

  

* foram mantidas conversas informais com os estagiários da Incubadora de 

Economia Solidária da Universidade Federal do Piauí, que acompanham essas 

cooperativas e veiculam um programa na Rádio Cultura de Picos – o Informe 

Cooperar. 

 

3.2. Os cooperados. 

As cooperativas estudadas encontram-se em municípios às margens, ou 

muito próximos da BR 316. Esses municípios formaram-se com a chegada de 

famílias, principalmente dos estados do Ceará e da Bahia, que e/ou fugiam da seca 

e/ou buscavam terras próximas a fontes de água como o Vale do Riachão, afluente 

do Rio Guaribas para se estabelecerem onde pudessem sobreviver a partir de 

pequenas propriedades agropecuárias onde desenvolveram como atividade 

econômica a pecuária extensiva 

O território do Vale do Guaribas estende-se por uma área total de 20.938 

quilômetros quadrados, equivalente a 8% da área total do Estado do Piauí, com uma 

população rarefeita de 332.746 habitantes e uma baixa densidade demográfica, com 

uma média de 12,4 habitantes por quilômetro quadrado.(LIMA, 2003). 

O Índice de Desenvolvimento Humano do território do Vale do Guaribas, está 

entre os piores do Estado e a renda é o fator que mais influencia na média geral, 

que se encontra entre 0.497 4 0,600, sendo que municípios como Picos (0,703) e 

Santo Antônio (0,619), apresentam os melhores índices e um dos piores é o do 

município de Massapé (0,497).(LIMA,2003) 
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A mortalidade infantil neste território corresponde a 60/1000 dos nascidos 

vivos até um (1) ano e a esperança de vida ao nascer corresponde a 60,52 anos e 

uma taxa de analfabetismo equivalente a 28% da população.(LIMA, 2003) 

Quanto aos aspectos econômicos, o território do Guaribas desenvolve 

atividades ligadas a apicultura, a cajucultura, suas principais atividades econômicas, 

ovinocaprinocultura, agroindústria, psicultura, mineração, mandiocultura, 

bovinocultura. Portanto, uma certa dinamicidade quanto à variedade de culturas 

desenvolvidas. 

Caracteriza-se também pela existência de movimentos sociais, de sindicatos, 

associações, das quais quinhentas e trinta e quatro (534) cadastradas no programa 

de Combate à Pobreza Rural, duzentos e setenta e quatro (274) estão em atividade. 

(PIAUÍ, 2006) 

Os serviços públicos e sociais são precários e sob o controle das oligarquias 

clientelistas locais. As características da política local reforça o afastamento das 

políticas sociais, dos serviços básicos de saúde, profilaxia, educação, saneamento, 

energia elétrica entre outros serviços deixando mais vulneráveis as crianças, as 

mulheres e os idosos. Uma questão que é bandeira de luta de praticamente todas as 

cooperativas tem a ver com os serviços básicos de saúde. Muitos dos pequenos 

produtores do Vale do Guaribas queixaram-se da ausência de políticas de saúde 

pública em seus municípios. 

A fundação de associações e cooperativas e a ação dos movimentos sociais 

que uniram pessoas em torno de objetivos comuns tem conseguido mudanças 

qualitativas na vida dos pequenos produtores de caju desta região. 

A luta dessas associações, cooperativas e de Movimentos Sociais como o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), tem ampliado cada vez 

mais o número de vagas nas escolas, a implantação de Postos de Saúde da 

Família, água encanada, energia elétrica, saneamento. Quanto mais organizados e 

unidos em torno de interesses coletivos e quanto maior o poder de mobilização das 

associações, maior é a possibilidade de acesso a essas conquistas sociais. 

Como resposta às reivindicações dos diversos segmentos da sociedade e 

orientada para a integração da agricultura familiar à economia de mercado, a 
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Fundação Banco do Brasil e as instituições parceiras instituíram legalmente nove 

(09) cooperativas e uma Central de Cooperativas, com o intuito de empoderar o 

pequeno produtor a partir do beneficiamento e comercialização em escala industrial, 

primeiramente da castanha e depois do pendúculo.  

Essas cooperativas são geridas por pequenos produtores e pode se constituir 

num espaço que favoreça o protagonismo do pequeno produtor rural e a integração 

à cadeia produtiva. Mas essa possibilidade depende também do cooperado. 

No levantamento realizado verificou-se: 

Tabela  1 – Faixa Etária  

Faixa Etária 

Faixa Etária Masculino Feminino 
N° 
Absoluto Porcentagem 

De 20 a 30 anos 0 5 5 3% 

De 31 a 40 anos 6 12 18 12% 

De 41 a 50 anos 26 14 40 27% 

De 51 a 60 anos 31 4 35 23% 

Acima de 60 anos 35 7 42 28% 

*Não informou 9 1 10 7% 

Total 107 43 150 100% 

Fonte: Pesquisa direta 2011. 

Chamou a atenção durante o processo da pesquisa é a elevada idade de 

grande parte dos cooperados 28% tem idade superior a 60 anos, mais de 50% tem 

idade superior a 50 anos e pouco mais de 12% tem idade inferior a 35 anos, o que 

revela a tradição presente nessa região de não se lavrar o testamento, nem a 

divisão da herança em vida. Mesmo com a idade avançada o proprietário continua a 

responder pela propriedade.  

A vida dura e cansativa da “roça” é muito desgastante, principalmente para 

quem fez parte da geração que não conheceu durante a juventude os serviços 
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básicos de saúde, água encanada, esgoto tratado, fossa séptica, energia elétrica 

entre outros e foi obrigado trabalhar de sol a sol para ter um alimento, que nem 

sempre rico em proteínas, vitaminas e sais minerais, era obrigado a andar léguas e 

léguas para encontrar água barrenta para beber abandonado à própria sorte, 

exposto à seca e as incontinências da natureza, distante dos centros de decisão do 

poder. 

No que diz respeito aos ramos de atividade que desenvolvem, 47% 

responderam que produzem o caju e o mel; 41% responderam que produziam 

apenas o caju e 12% afirmaram, que produzem caju, mel e mandioca. Destacaram-

se: a produção do caju; do mel. As cooperativas são mistas. O caju não é a única 

fonte de recursos. As propriedades familiares do Vale do Guaribas caracterizam-se 

também pela variedade de atividades. A criação de galinha e de porcos, a produção 

de ovos, pequenos rebanhos de gado, ovinos, caprinos, a plantação de milho, feijão, 

entre outros que diversificam e viabilizam a sobrevivência no semi-árido nordestino. 

Com relação à estrutura familiar cento e treze (113) pequenos produtores são 

casados, vinte e sete (27) são solteiros, seis (6) são viúvos e apenas quatro (4) 

produtores são divorciados. Predomina, portanto, o modelo tradicional de família 

nuclear às quais os filhos permanecem agregados e, geralmente, mesmo ao 

atingirem a maioridade legal e constituírem de um núcleo familiar, permanecem sob 

a autoridade dos pais. 

Como característica da agricultura familiar tradicional onde todos os membros 

da família desempenham tarefas na propriedade, é preocupante a existência do 

trabalho infantil que pode ser um dos fatores geradores da evasão escolar, levando 

muitas crianças a abandonar a escola antes de concluir o Ensino Fundamental. 

Dominada, predominantemente, pela idéia de homem como “chefe da 

família”, empreendedor, onde a mulher tem, secularmente, um papel secundário, 

apesar de assumir as tarefas de casa a “lida” 24 horas por dia, cuidar dos filhos 

acordados ou enquanto dormem, ajudar na roça, cuidar da horta e do curral. No 

meio rural do semi-árido nordestino dificilmente as encontrávamos como gestoras e 

sujeitas ativas em empreendimentos econômicos com maioria masculina, a não ser 

nos bastidores. Hoje, nossa região testemunha mudanças muito profundas no que 
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diz respeito à conquista de espaços pela mulher, em espaços predominantemente 

masculinos. 

Foi isso que percebemos também nas cooperativas. Um quarto dos 

cooperados entrevistados são do sexo feminino, um grupo de trinta e sete (37) 

mulheres que demonstraram muita segurança, clareza e presença nas reuniões que 

foram acompanhadas durante o período da pesquisa, assim como na atividade e 

desembaraço com que responderam aos problemas que se colocaram no sentido da 

emergência de se discutir meios possíveis para que essas cooperativas consigam 

desenvolver seu papel social com eficiência. As mulheres marcam presença 

inclusive na condução de suas propriedades e por estas respondem, apesar de 

ainda permanecerem majoritariamente subalternas à figura masculina. 

A forma como se divide as tarefas masculinas e femininas no campo, 

demonstra como a condição de inferioridade legada à mulher mantém-se 

tradicionalmente inalterada. A idéia de igualdade de gênero se constitui como um 

grande desafio que reclama à atenção à políticas de inclusão do gênero feminino 

nos processos de tomadas de decisão. A democracia de gênero, a partir de projetos 

de emancipação da mulher do campo precisa ser pensado, assim como deve ser 

também viabilizada e formas para inserção de políticas de democracia de gênero 

nas agendas sociais das cooperativas e de outros movimentos sociais no campo.  

As dificuldades de superação da pobreza, de conseguir um emprego estável, 

de dar de prosseguimento aos estudos a tradição de famílias grandes morando 

numa mesma área rural, tem aumentado a quantidade de filhos que permanece na 

condição de dependência dos pais.  

Com relação à formação destaca GOHN (2008), “A autonomia emancipatória 

dos indivíduos é construída com base na clareza, visibilidade e transparência das 

ações, que prioriza a dimensão comutativa de reunir informações e disponibilizá-las, 

como parte do campo ético.”(GOHN,2008, p.34) 

Segundo GRAMSCI “Nenhuma ação de massa é possível se a massa mesma 

não está convencida dos fins que deseja atingir e dos métodos a 

aplicar.”(GRAMSCI, 1987 p. 146).  
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Sendo a educação um componente básico e indispensável para que o sujeito 

tenha a possibilidade de despertar a consciência crítica e atuar no sentido de 

compreender a rede de relações e interesses sociais, e poder afirmar-se como 

artífice e senhor de seu próprio destino, assim como um dos elementos otimizadores 

do protagonismo, além de um direito social garantir a educação é um dever do 

Estado, conquistado pelas sociedades ocidentais como patrimônio da humanidade e 

assegurado como tal na Constituição de 1988. 

Assim compreendido, os resultados da apresentados na coleta direta de 

dados da pesquisa demonstram um enorme desafio a ser superado no sentido de 

provocar a transformação de pequenos produtores em sujeitos coletivos, atuantes e 

protagonistas. O processo de capacitação, a freqüência à escola, a cursos e às 

novas tecnologias, são condições importantes em termos de protagonismo e de 

atuação como sujeito. Pensar a forma de executar essas tarefas é uma das 

condição muito importantes para que o sujeito conquiste sua autonomia. 

As dificuldades de associação junto a projetos coletivos e práticas de 

cooperação em empreendimentos solidários tem encontrado muitos obstáculos para 

se consolidar. Possivelmente um dos que dificultam a organização cooperativa 

esteja associado ao baixo nível de escolaridade. 

Foi por isso que procuramos analisar o nível de escolaridade, o retorno à vida 

escolar, como mais um instrumento eficiente da leitura da realidade. O nível de 

escolaridade, apresentou-se muito baixo, com uma grande quantidade de 

analfabetos. Apresentou-se também  um número superior a 63% não conseguiu 

concluir sequer o Ensino Fundamental. Com relação a dar continuidade aos estudos, 

apenas 11% continua estudando, contra 89% que já não freqüentam mais a escola. 

Apesar de ser um compromisso assumido no Estatuto e na lei do cooperativismo, 

não tem conseguido efetivar-se na prática das cooperativas do Guaribas. 

O estágio de desenvolvimento da sociedade atual deu-se e continua se auto 

produzindo a partir do desenvolvimento da capacidade do homem de pensar, 

avaliar, refletir, relacionar, julgar e agir. A capacidade de se debruçar sobre a 

realidade e entender seus condicionados e condicionantes; de interpretar e 

compreender o que não se mostra de forma clara e evidente, mas se encontra 

escondido sob o véu das ideologias que governam a sociedade, nas entrelinhas do 
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discurso político, sob a camuflagem dos símbolos e sinais da linguagem é exercício 

do pensamento racional ao qual umas das formas eficientes de acesso, 

principalmente pela educação formal e acadêmica, construída pelo acúmulo de 

experiências e conhecimentos acumulados no decorrer de milhares de anos de 

história e de pessoas que dedicaram toda a sua vida à investigação e à construção 

do conhecimento. 

 Hoje deveria ser mais acessível no Brasil.  As demandas sociais por 

educação consolidadas no texto Constitucional no artigo 6º do capítulo 2º, Título II – 

Dos Direitos Sociais, como o capítulo III do Título VIII – art. 205: “ a educação direito 

de todos e dever do Estado, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”. Até o 

artigo 242 e a Lei de Diretrizes e Bases Da Educação no Brasil – LDB 9394/96. 

Tabela  2 – Nível de Escolaridade 

Escolaridade 
Nível de Escolaridade   Masculino Feminino N° Absoluto Porcentagem 

Analfabeto                   28  5                         33  22% 

Fundamental incompleto                   55 16                         61  41% 

Fundamental  completo                  11 4                         15  10% 

Ensino Médio incompleto                 12 3                         15  10% 

Ensino Médio completo                   9 7                         16  11% 

Superior incompleto                     5 7                          12 8% 

Superior completo                     6  2                         8  5% 

Total                107  43                       150  100% 
Fonte: Pesquisa direta 2011. 

A educação escolar, quando conduzida eficientemente, capacita-nos a ver o 

que está além ou aquém do que está aparente e a sermos capazes de pensar de 

forma objetiva. O nível de escolaridade representa um elemento de grande 

importância para a compreensão da sociedade pós-moderna, extremamente 

complexa, e das condições que influenciam e condicionam o processo de produção, 

beneficiamento e comercialização da produção. O que não significa que esses 

produtores se utilizem de outros meios para leitura e compreensão da realidade. 

Essa situação de baixa escolaridade diminui também a capacidade de 

objetivação dos problemas que se apresentam, a dificuldade de analisá-los e propor 
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alternativas para enfrentá-los e superá-los.A capacidade de análise crítico reflexiva 

dos cooperados para compreenderem as problemáticas que se apresentam no 

cotidiano resultado dos interesses antagônicos que se chocam na sociedade 

capitalista neoliberal. 

Dessa maneira o nível de escolaridade representa um elemento de grande 

importância para a compreensão da sociedade pós-moderna, extremamente 

complexa, e das condições que influenciam e condicionam o processo de produção, 

beneficiamento e comercialização da produção. O que não significa que esses 

produtores se utilizem de outros meios para leitura e compreensão da realidade. 

Quanto à ocupação, todos afirmaram-se como agricultores, dos qual 8% tem 

algum tipo de vínculo empregatício, 17% afirmou ter algum tipo de remuneração, 

mas desses, apenas 10% tem a carteira de trabalho assinada. 23% afirmou que nem 

sequer possui carteira de trabalho. 9% não votou na última eleição. Mesmo quando 

prestam algum serviço que lhe daria direito ao registro, muitos abrem mão para não 

encontrar dificuldades ao requererem a aposentadoria rural 

Visitando às propriedades constatamos comunidades em estágios distintos: 

muitas comunidades não foram atendidas pelo programa de eletrificação rural, mas 

estão buscando a união para reforçar a luta pelo atendimento desta e de outras 

necessidades; e comunidades com energia elétrica, poços artesianos de onde 

encanou-se água para as torneiras das casas e das propriedades e mantém-se 

unidos na luta por casas de farinha, máquina e implementos agrícolas, capacitações, 

acompanhamento técnico para o aumento e melhoria da produção e maiores ganhos 

na comercialização. 

Sem os recursos da moderna tecnologia, conta apenas como ferramenta de 

trabalho com instrumentos rudimentares como a enxada, o facão e a foice e vê os 

frutos de seu trabalho serem levados de sua propriedade para ser beneficiado e 

comercializado por empresas ou indústrias que se apropriam dos lucros dos valores 

agregados, enquanto o pequeno produtor não tem acesso às condições dignas e 

minimamente confortáveis de sobrevivência. Por isso a cooperativa pode 

representar um importante espaço para a superação dessa condição de aviltamento 

e dependência na qual se encontra. 



94 

 

3.3 Participação. 

3.3.1 Cooperativismo e condição do pequeno produtor  

Tabela 3 – Propriedade da Terra  

Propriedade de Terra 
Modo N° Absoluto Porcentagem 

Proprietário 144 97% 

Parceria  2 1% 

Comodato 2 1% 

Arrendatário 2 1% 

Total 150 100% 
Fonte: Pesquisa direta 2011. 

Com relação à propriedade da terra, a maioria absoluta afirmou-se como 

proprietários onde produzem num sistema de agricultura familiar sendo uma minoria 

formada por comodatos e arrendatários, trabalhando num sistema de parcerias em 

terras da família.  

Dos pequenos produtores pesquisados 57% afirmaram-se como proprietários 

das terras onde produzem num sistema de agricultura familiar e 43% tem a posse da 

terra ou são arrendatários, trabalhando num sistema de parcerias em terras da 

família.  

Do universo pesquisado, todo afirmaram-se como agricultores, dos qual 8% 

tem algum tipo de vínculo empregatício, 17% afirmou ter algum tipo de 

remuneração, mas desses, apenas 10% tem a carteira de trabalho assinada. 23% 

afirmou que nem sequer possui carteira de trabalho. Mesmo quando prestam algum 

serviço que lhe daria direito ao registro, muitos abrem mão para não encontrar 

dificuldades ao requererem a aposentadoria rural; 23% não possui Carteira 

Reservista; 9% não tem Título de Eleitor, portanto, não votou na última eleição. 

Essa região é considerada modelo no Piauí, por predominar a existência de 

minifúndios, pequenas propriedades familiares envolvidas na produção de diferentes 

produtos, característicos da policultura do semi-árido nordestino, num sistema de 

agricultura familiar de subsistência, gerando uma certa quantidade de excedentes 

que garantem o acesso àquilo que a pequena propriedade não produz. 
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Tabela 4 – Leituras da realidade  

Assuntos Preferidos 

Assuntos Preferidos N° Absoluto Porcentagem 

Política 13 9% 

Vida local 59 29% 

Telenovelas 11 7% 

Noticiários 67 45% 

Total 150 100% 

Fonte: Pesquisa direta 2011. 

Foi perguntado também, qual dos temas previamente relacionados aquele 

que mais interessava. Em primeiro lugar ficaram os noticiários – a preferência pelos 

noticiários salienta a capacidade de compreender o mundo a partir de uma ótica 

baseada nas experiências no entrelaçamento das realidades diversas. 

Os noticiários demonstram também a forma como os políticos comportam-se 

e como os Meios de Comunicação Sociais tratam temas relacionados à política,que 

cada vez mais tem causado uma aversão maior da população aos atos ilícitos, 

injustos e reprováveis de vários ocupantes dos cargos públicos. 

Isso leva as pessoas de bem a associarem política ao exercício viciado na 

administração pública, ao roubo e à corrupção. Vista dessa forma a política é 

dissociada da vida social e vinculada ao exercício da politicagem. A questão da 

segurança pública, dos parcos investimentos em educação, da moradia, da saúde, 

do esporte, do lazer, dependem das escolhas políticas que se faz e estas escolhas 

dependem do grau de maturidade política da população.  

É importante relembramos que o Partido Político é a parte de um todo que 

toca a cada uma das pessoas na sociedade. É o instrumento de participação direta 

no poder. Estar filiado a um Partido Político é eleger um projeto de sociedade em 

que se acredita. É defender uma ideologia; é ter uma causa para lutar, uma idéia 

para defender, uma posição diante de diferentes possibilidades. Mas, o que 
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assistimos é a descrença e a derrocada das instituições públicas e políticas, que não 

conseguem cumprir plenamente com seu papel social. 

Ocupando o primeiro lugar, o noticiário com 45% da preferência dos 

entrevistados, superou, além de política e educação, os demais assuntos. Mas é 

também necessário pensar a questão dos meios de comunicação de massa. Como 

as notícias são veiculadas e termos condição de selecionar as informações que de 

fato nos interessam. 

Os noticiário prendem a atenção e, nos canais abertos, tendem a falar de tudo 

um pouco, mas sem profundidade, sem continuidade, sem reflexão. As notícias que 

se sobressaem, são aquelas bombásticas, feitas em cima de temas polêmicos. Elas 

surgem rapidamente, ocupam os olhares por um certo tempo, mas antes que se 

conheça que fim tomou, busca-se outro “furo”, de modo a se veicular muitas 

informações que causam a impressão no espectador que ele está bem informado, 

porém, na verdade, as informações são passadas de forma superficial e transitória. 

Notícias sensacionalistas costumam obter uma boa pontuação no IBOPE.  

O lamentável é que, infelizmente, são poucos os canais, geralmente, estatais, 

que preocupam-se realmente em educar as pessoas no sentido de terem bom senso 

e bom gosto. Banalização da vida e da violência, roubo, corrupção, tragédias, 

fofocas e a vida dos artistas ocupam espaço privilegiado nos meios de comunicação 

de massa. Educar o bom senso e o bom gosto das pessoas seria prepará-las para 

que soubessem selecionar, escolher, processar e tirar proveitos das informações 

que fossem-lhes realmente úteis e dispensar aquelas que nada acrescentariam no 

seu crescimento como sujeito político. Passar do âmbito das imagens, das 

aparências, das sombras para o conhecimento crítico e rigoroso é preocupar-se com 

a construção do ser humano como sujeito, da democracia de fato, a democracia de 

direito. 

Reforça-se aqui, de novo, o papel da educação na sociedade onde as 

informações viajam com muita rapidez e em grande quantidade para que o sujeito 

seja capaz de discernir quais informações são úteis e devem ser guardadas e quais 

devem ser descartadas. Partindo da reflexão, buscar o entendimento da realidade, 

questionando onde estão e quais são os maiores problemas que a comunidade 

prioritariamente deve buscar solução. “Nada há de irreversível e definitivamente 
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perdido em termos de processo histórico.” .(BOFF, 1996, p. 68). Mesmo o homem do 

campo consegue desenvolver formas próprias de leitura e compreensão da 

realidade. 

No decorrer do processo de pesquisa, observou-se uma cooperativa que tem 

conseguido manter-se funcionando sempre e eficientemente dentro das 

possibilidades, todo o ano e como pequenos produtores familiares podem ser 

construtores de sua história a partir de sua ação política.  

Essa cooperativa vem de um histórico de organização social participativa em 

associações comunitárias e religiosas. Uma grande parte dos cooperados estão em 

assentamentos da Reforma Agrária com propriedades conquistadas pela 

participação no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). As terras 

que hoje ocupam e nela trabalham são o legado de uma história de lutas e 

reivindicações. Essa cooperativa reúne uma série de experiências que tem 

dinamizado sua atuação no mercado de consumo e garantido ganhos reais. 

 Resgatando o histórico da participação dos cooperados em sindicatos, 

associações, cooperativas e movimentos sociais, constatou-se que varia muito de 

cidade para cidade, mas no geral, sobressai a reclamação por participações mais 

efetivas. Como a própria estrutura das propriedades rurais sugerem, cada produtor 

tem se preocupado em resolver seus problemas individuais. O intervalo entre as 

reuniões é muito grande, reduzindo necessariamente o número de encontros que 

costumam se concentrar no pico da safra (entre julho/agosto a novembro). 

Quanto à freqüência às reuniões o que observamos durante quase um ano de 

pesquisa e participação em reuniões nas diversas cooperativas e nos planejamentos 

com as instituições parceiras é que pouquíssimas vezes as reuniões conseguiram 

superar 1/3 dos associados, principalmente quando a pauta da reunião era a 

discussão de assuntos teóricos, como a reformulação do Estatuto. 

3.3.2 A compreensão que o pequeno produtor tem da c ooperativa 

Entendendo a cooperativismo como uma ação da sociedade civil que procura 

se contrapor ao consumismo e ao individualismo competitivo do sistema capitalista e 

busca o crescimento coletivo da comunidade, é importante iniciarmos essa parte a 

partir da reflexão de BOFF (1996), onde ele ressalta “Que a comunidade toda cresça 



98 

 

ao mesmo tempo em consciência, participação e espírito crítico.” ( BOFF, 1996, p. 

102) e GRAMSCI ao afirmar a necessidade de /.../ surgimento e desenvolvimento de 

amplas e profundas organizações camponesas, nas quais os trabalhadores rurais se 

educassem em uma concepção orgânica de luta de classe e na disciplina 

permanente necessária à reconstrução do Estado/.../( GRAMSCI, 1987 p. 73).  

Dessa forma a cooperativa pode ser um espaço para a aprendizagem e o 

exercício da cidadania ativa. Um espaço privilegiado para dar passos em vistas à 

superação de problemas comuns, numa reflexão coletiva partindo de discussões 

onde todos possam participar de forma livre e democrática, exercitando a 

capacidade de argumentação e a defesa de interesses coletivos. 

As nove cooperativas de caju que estão vinculadas à Cocajupi originaram-se 

a partir a partir dos programas sociais voltados para o combate da pobreza rural, a 

partir de 2003. Uma das tarefas que estão no Referencial Metodológico era criar 

cursos para capacitar os pequenos produtores rurais dentro da estratégia de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, orgânico, solidário, cooperativo, coletivo, auto 

gestão e em harmonia com a natureza.  

Um dos vetores para que as cooperativas fossem bem sucedidas, era educar 

esses produtores para trabalhar dentro do espírito do cooperativismo, como já foi 

falado acima, agora revestido de uma nova veste, em relação às experiências que 

esses produtores haviam experimentado anteriormente. Como as cooperativas não 

estavam surgindo por iniciativa dos próprios pequenos proprietários, a forma comum 

como surgiram as primeiras cooperativas na Inglaterra e em outras comunidades, a 

peculiaridade com relação às cooperativas sobre as quais estamos construindo este 

trabalho, foi sua criação não a partir da dinâmica interna da comunidade, mas da 

proposição de agentes exteriores. 

Neste caso um processo eficiente de capacitações regulares era o “laço” que 

uniria esses pequenos produtores num só projeto, falando uma só língua, buscando 

os mesmos objetivos. 

Mas, pelo resultado da pesquisa de campo expressa tanto no questionário 

fechado, como nas entrevistas e nos debates contidos no diário de campo, 

contraditoriamente ao que se estabeleceu no projeto de criação dessas cooperativas 
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mais de 70% respondeu que raramente, ou até mesmo, nunca participou de 

capacitações nesse sentido. Um dos depoimentos de um membro da diretoria, a 

quem vou chamar de diretor dois, demonstra bem essa situação ao admitir: 

“As expectativas em relação à Cocajupi em termo de cultura, 

se agente sair daqui e conseguir deixar essa cultura do 

cooperativismo implantada para os nossos sucessores, nós já 

fizemos muita coisa, porque se não tiver a cultura não adianta sair 

daqui e deixar uma cooperativa estruturada com tratores, caminhões, 

máquinas para auxiliar o produtor. É preciso, paralelo a isso, agente 

contribuir com essa cultura do cooperativismo.”  

 Junto à necessidade de capacitar para o cooperativismo solidário, há também 

a necessidade de capacitar os pequenos produtores, tanto para o domínio de todas 

as etapas da produção, dos tratos culturais, como para a obtenção de uma 

produtividade capaz de ocupar crescentes parcelas do mercado de consumo interno 

e externo, investindo no aumento da quantidade, mas também na qualidade e 

diversidade de produtos. Capacita-los para trabalhar com novas tecnologias, para 

administrarem de forma eficaz seu empreendimento, saber efetuar suas contas e 

programar investimentos a curto e a longo prazo. Desenvolver projetos de educação 

permanente tanto para os cooperados quanto para seus filhos e dependentes, 

conforme está previsto tanto na lei 5.764/71 que regula o cooperativismo, como no 

Estatuto das cooperativas singulares e da Central. 

Sem embargo, 44% dos entrevistados respondeu que não participou, sequer, 

de nenhuma capacitação voltada para a cajucultura. Dos pequenos produtores, 71% 

afirmaram que não há visitas de técnicos aos pomares. É curioso o fato de uma das 

respostas quando se falou do acompanhamento técnico e que soou como 

reclamação comum na maioria dos entrevistados, foi como a que deu o produtor 1: 

“Já faz mais de um ano que veio um técnico recolher amostras de solo de diferentes  

partes da “roça” e eu estou esperando até hoje pelo resultado.” 

As atitudes necessárias para fazer a reta correção do solo e a adubação 

depende deste estudo de solo, do qual até hoje, os pequenos produtores nunca 

receberam os resultados. 
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Responderam ainda que não há visitas regulares e nem acompanhamento 

técnico. Cada produtor age por sua própria habilidade, a partir de sua própria 

experiência. Mas o contato com técnicas mais modernas e conhecimentos que 

poderiam fazer a diferença no aumento da produtividade fica restrito às condições 

de cada produtor. 

Pode parecer que para os parceiros do comitê gestor, os cursos estavam 

sendo ministrados com a metodologia correta e os pequenos proprietários estavam, 

de fato, aprendendo os princípios do cooperativismo em condições de um dia, muito 

próximo, serem capazes de caminharem sozinhos, de assumirem a direção de seus 

negócios. Mas como se mostrou na pesquisa, a situação é bem diferente. Os 

pequenos produtores das cooperativas de caju do Vale do Guaribas realmente 

vislumbravam nas propostas apresentadas muitas e atrativas promessas de 

captação de recursos para recuperar suas terras, levantar cercas, brocar novas 

áreas para o plantio, comprar insumos, cavar barreiros, iniciar ou ampliar um 

pequeno criatório. Tudo isso poderia tornar-se realidade a partir da cooperativa – 

pois linhas de crédito foram disponibilizadas para quem quisesse fazer parte do 

mercado.  

A maioria desses pequenos produtores levantou empréstimos junto às 

instituições financeiras e esperava conseguir pagar aos poucos com sua produção, 

que agora seria comprada por um preço melhor pela cooperativa mesmo em regime 

de consignação, anulando o papel do atravessador e garantindo a repartição dos 

lucros a partir do investimento que foi feito. Cada um dos pequenos produtores 

entrou com uma cota-parte, equivalente ao valor do salário, conforme estipularam 

como condição de participação no Estatuto. Porém o resultado alcançado não saiu 

exatamente como esses produtores familiares esperavam a partir das promessas de 

uma nova realidade que poderia se constituir com o apregoado sonho do 

cooperativismo. 

Ausência, ou deficiência ou uma má orientação técnico/financeira não deu 

conta de cumprir com o objetivo de capacitá-los, até porque sabe-se que criar um 

comportamento novo, uma nova visão de realidade no ser humano exige um 

trabalho de longo prazo. Projetar, colocar no papel a partir de uma visão tecnocrática 

é uma coisa, alcançar os objetivos esperados é outra bem diferente. A metodologia 
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didático/pedagógica para a instrução de pessoas com poucos anos ou nenhum ano 

de vida escolar que moram na área rural tem que levar em consideração uma série 

de variáveis e o tempo para amadurecer idéias é uma delas. O processo é lento, não 

é algo que se constrói em um, dois ou dez encontros, mas contínuo processo 

educativo, principalmente quando o nível de escolaridade é baixo.  

Ora o que resultou dessas capacitações: 

 

• Alguns dos pequenos produtores cooperados ao disporem esses recursos em 

mãos, investiu uma parte num móvel, ou numa moto, ou fez uma feira mais 

substancial e o dinheiro que era para comprar uma vaca prenha, só deu para 

comprar uma cabra ou talvez, nem isso; 

• Outros arrumaram suas cercas, cavaram barreiros, brocaram novas áreas 

para plantio mas isso não foi o suficiente para aumentar sua produção e gerar 

lucro de forma substancial e a curto prazo; 

• A pobreza do solo, a deficiência no trato, a ausência de um acompanhamento 

técnico, falta de estudo das condições do solo, as intempéries do clima, as 

pragas como a “mosca branca” interferiu negativamente na colheita, cujos 

recursos, à medida que vão entrando são usados para pagar dívidas de 

custeio e da “venda”, onde compram mantimentos a serem pagos com a 

colheita;  

• O encarecimento do trato, ao contratar mão-de-obra na praça para exercer 

várias tarefas como limpar e colher o produto, não possibilitou a capitalização 

e o pequeno excedente, se houve, terminou sendo incorporado no custo de 

vida cotidiano; o que também compromete a possibilidade do pequeno 

produtor honrar seus compromissos; 

• O não entendimento do espírito do cooperativismo, da idéia de mutirão; o 

pensamento assistencialista/paternalista praticado e usado como moeda de 

barganha pelo poder local, e o imediatismo das necessidades básicas 

“contaminam o poço” de forma a torná-lo impróprio para o cultivo do 

pensamento cooperativista;  

• Os juros são altos em relação aos parcos benefícios que os recursos tomados 

em forma de empréstimos, conferiram. 

 



102 

 

Como resultado de tudo isso, a maior parte dos produtores que contraiu 

empréstimos junto às instituições financeiras, não estão conseguindo pagar suas 

dívidas e se afastam mais ainda da cooperativa por sentirem-se constrangidos, 

inseguros  e desamparados. Temem perder suas terras para o Banco. Temem ser 

transparentes na hora de informar sobre os resultados de sua produção para a 

cooperativa e o perigo que esta seja confiscada pelo banco, demonstrando também 

que não vêm na cooperativa um porto seguro no qual possa se apoiar e confiar. E a 

cooperativa sem os dados da produção dos sócios tem dificuldade de planejar suas 

próximas ações no sentido de melhorar a comercialização. A cooperativa Central, 

encarregada de comercializar a produção também não consegue se programar uma 

vez que não conta com informações seguras sobre a produção das cooperativas 

singulares que funcionam como fornecedoras. Os problemas acumulam-se e 

absorvem muito esforço produzindo poucos resultados. Essas cooperativas 

terminam, portanto, reduzindo ou parando suas atividades justo na época da 

colheita. 

 

Por outro lado, sabe-se que os grandes ruralistas do agronegócio, mesmo 

com grandes dívidas nos bancos, têm seus instrumentos de barganha muito mais 

fortes e poderosos, conseguem renegociar as dívidas e captar novos recursos, 

dinamizando sua produção com mais de uma fonte de recursos para operar mesmo 

na entressafra. Enquanto o pequeno produtor não se encontra em condições de 

buscar outras alternativas quando a produção não é suficiente para pagar os gastos 

e as prestações do empréstimo. 

Por que o homem do campo espera que os recursos venham sempre como 

“dádiva”? Seria por preguiça, por má fé, ou por velhacaria? 

Claro que não! Ele tem consciência que se o dinheiro vier em forma de 

empréstimo, ele como pequeno produtor do semi-árido, terá uma dificuldade muito 

grande para conseguir pagá-lo. E algumas razões concorrem pra isso: 

• as chuvas irregulares, a seca verde, a falta de um controle maior da 

produtividade do solo; 

• quando a safra é boa aumenta a oferta e cai o preço do produto no comércio;  

• a carência de orientação técnica e financeira; 
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• as necessidades reais e aquelas que são criadas pelas indústria das 

propagandas da sociedade de consumo. 

 

Diante disso, como falar de integração ao mercado? O pequeno produtor tem 

um produto precioso, que mesmo com toda grande crise o mundo necessita – 

alimento que abastece a vida urbana e insumo para a indústria, mas as condições 

que se colocam de forma empírica demonstra que ainda existem muitos desafios a 

serem superados e desafios que passam por questões de suma importância como a 

que diz respeito à credibilidade da cooperativa. A conquista da confiança do 

cooperado está diretamente ligada a questão da transparência. Explicar o processo 

de comercialização da produção, quem comprou? Por quanto comprou? Quando e 

como vai se efetuar o pagamento? Na cooperativa a transparência é imprescindível. 

Uma série de ações como orientações técnicas, consultoria financeira, 

planejamento estratégico, capacitações, intercâmbio de experiências entre as 

cooperativas das ações que trazem resultados positivos, podem facilitar a atuação e 

o sucesso do cooperado. 

O pequeno produtor precisa ter clareza da contabilidade do empreendimento 

cooperativo no qual se encontra associado. Como ser transparente e fornecer todas 

as informações à cooperativa, se esta não tiver o mesmo grau de compromisso ao 

fornecer informações? 

Dessa forma, parece evidente um ciclo vicioso: a cooperativa não consegue 

planejar suas ações pela carência de informações dos associados e os associados 

não repassam informações seguras por não perceberem transparência nos atos da 

cooperativa. 

Transparência na prestação de contas significa o acesso total e irrestrito dos 

cooperados a todas as informações contábeis, administrativas, planejamentos. A 

prestação pública da contabilidade, a discussão de todos esses processos em 

linguagem clara, simples e objetiva responderia aos anseios de 59% dos pequenos 

produtores que participaram da pesquisa direta que responderam que não vêem 

transparência no processo de comercialização, 51% que não compreende a 

linguagem técnica. Além do mais, dos 150 pequenos produtores entrevistados 
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diretamente 51% sente a necessidade de melhor documentação e maior 

participação de sócios que não sejam da Diretoria e do Conselho para acompanhar 

as negociações. Como conseqüência desse clima de desconfiança apresenta-se o 

funcionamento precário das cooperativas que não consegue atingir seus objetivos e 

paralisa suas atividades. 

No que tange aos ganhos, à divisão das sobras 51% respondeu que as 

cooperativas não têm cumprido o que reza o Estatuto e aí é importante vermos 

como os gestores explicam o fato.  

Com relação às sobras, vejamos o que respondeu o diretor 2: 

 “Quanto às sobras(lucros), ainda não existiu, porque o prédio da 

Central teve que passar por uma adaptação. Esse prédio foi feito 

baseado não sei em que, menos para uma cooperativa. Vem a 

vigilância Sanitária e quer eficiência, então as sobras ficaram nesses 

consertos, ainda não tivemos retorno financeiramente.” 

Ou seja, o problema da transparência perpassa pela questão da 

comunicação, que pode estar sendo ineficiente e envolve também a participação ou 

não nas reuniões. Informações como estas só podem chegar aos cooperados se 

estes comparecerem às reuniões e outras atividades planejadas para os 

cooperados. Participar das atividades planejadas pela cooperativa está diretamente 

relacionada à capacidade de mobilização para a discussão sobre as ações a serem 

tomadas. 

Assim sendo outra questão importante, que demonstra ou não o grau de 

consciência cooperativista solidária é a questão do trabalho coletivo ou em grupo. 

Com relação a uma instituição que busque organizar as pessoas no sentido de 

construção de sua identidade, participação e cidadania, BOFF (1996) ressalva:“/.../ 

faltando um desses três elementos a luta cai: multiplicar e interligar grupos; envolver 

numa ação coletiva de interesse comum; incorporar ao grupo os que estão de 

fora(mulheres) e reconhecer “lideranças” populares.” ( BOFF, 1996, p.100) 

O pequeno produtor tem suas próprias formas de organização do trabalho 

coletivo. A dificuldade parece ocorrer quando da institucionalização. 
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Conforme observou-se uma atividade que era comum, na sociedade pré-

capitalista, nas pequenas propriedades familiares do Vale do Guaribas convive ainda 

com a modernização da agricultura, mas com um nível de adesão cada vez menor o 

trabalho solidário em forma de mutirão em algumas atividades como a “desmancha”, 

que reúne várias famílias de uma comunidade, às vezes unidas por laços de 

parentescos, mas muitas vezes são apenas vizinhos que se unem e transformam a 

mandioca em goma, farinha e ração. Revezam-se partilhando a mão-de-obra de 

forma que ao final da produção de cada família, iniciam o de outra, até que todos 

tenham seu produto beneficiado e pronto para o consumo ou o comércio. 

É curioso que essa prática de mutirão vem perdendo adesão e, não parece 

ter conseguido reproduzir-se nas cooperativas estudadas. Questionou-se se há 

mutirões para arrumar cercas, apanhar a castanha, separá-la do caju, assim como 

outras atividades onde famílias ajudem-se voluntariamente. A resposta de 64% foi 

que nunca se organizou mutirões. Cada família trabalha individualmente, apenas 

dentro de sua propriedade e quando a colheita é boa contrata-se diaristas e paga-se 

conforme tenha sido acertado. A mesma coisa acontece na mini-fábrica de 

castanha: na época da safra contrata-se pessoas com carteira assinada para 

trabalhar. 

A produção para o mercado a partir de empreendimentos sustentáveis e 

solidários da agricultura familiar requer ações para aumento da produtividade. São 

os sinais da presença do capitalismo no campo Comparado a outras regiões 

produtoras de caju, como a Índia e o Vietnã, a produtividade por hectare no Brasil é 

muito baixa. Os tratos culturais como a aração, gradeado, adubação, correção do 

solo, poda, adubação orgânica, o selo de comércio justo e o domínio de novas 

tecnologias tanto na produção como no beneficiamento melhoram a comercialização 

e a lucratividade a se traduzir em melhoria de qualidade de vida para os produtores. 

Mas, contraditoriamente, o atravessador continua a exercer um papel muito 

forte na época da comercialização da safra. Nesse instante, percebe-se como 

interesses e necessidades individuais terminam sobrepondo-se aos coletivos. 

Vejamos como a Cooperada 1 reflete bem sobre essa situação: 
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Cooperada 1- “Ainda agradeço ao atravessador, eu tenho vontade de colocar 

minha produção toda na cooperativa, mas a pobreza fala mais alto. O atravessador, 

no momento, é quem supre minha necessidade.” 

A figura do atravessador é marcante no período da safra. O curioso é que não 

são pessoas que vêem de outras regiões, mas são comerciantes e até mesmo 

produtores da região, que compram as catanhas nas propriedades e revendem a 

empresas que as beneficiam e lucram com a comercialização dos produtos. Sua 

relação com o produtor é de compadrio. Este oferece pagamento à vista e até 

adiantamento, assim como socorro nos momentos de apuros. 

Os cooperados queixam-se que o atravessador é uma figura necessária, pois 

estes compram a produção e pagam à vista, vão buscar a produção na propriedade 

e, aparentemente, não descontam o imposto (ICMS), chamado pelos pequenos 

produtores de “pauta”, cujo valor varia de acordo com o preço de mercado. 

Quando a produção é entregue à Cocajupi, a “pauta” é descontada. Nesse 

caso, o recebimento pela produção entregue depende do processo de 

comercialização e pode demorar um mês, dois meses, três meses. Aqui também, 

mostra-se evidente a questão da necessidade e a importância do planejamento 

estratégico da produção, da administração, a questão da orientação técnica, 

capacitações e a presença constante no empoderamento do pequeno produtor. A 

libertação do jugo do atravessador exige um programa sistemático de orientação e 

acompanhamento, o que, como foi constatado é que isso não tem ocorrido. 

Os pequenos produtores de caju afirmam que precisam receber à vista pelo 

menos uma por uma boa parte do produto na época da safra. Afirmam a 

impossibilidade de ter que esperar por um processo de comercialização que pode 

demorar até três meses para efetuar o pagamento. Mas, há uma contradição: esses 

produtores não dependem só da produção de caju. Mais de 70% afirmou que 

desenvolve outras atividades econômicas, o que é comum em boa parte das 

pequenas propriedades do sertão. A maior parte das cooperativas são mistas. 

Muitos produtores de caju produzem também mel e entregam o mel em centrais de 

cooperativas de mel, para empresas privadas ou na grande central de cooperativas 

de mel criada concomitantemente a Cocajupi – a Casa  Ápis para a comercialização 
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responsável pela exportação de toneladas de mel/ano para a Europa e os Estados 

Unidos, os maiores compradores. 

Com planejamento, organização e mudanças no sistema de consignação a 

figura do atravessador poderia ter sua influência minimizada. Da forma como tem 

agido termina por competir com a cooperativa. 

Além disso, é necessário avaliar por que os recursos não aparecem no tempo 

certo. O papel do atravessador é uma questão séria, no sentido de questionar  a 

efetividade de políticas sociais consistentes dos governantes para que o agricultor 

familiar possa ter uma margem maior de ganhos advindo de seu trabalho rotineiro, 

cansativo e tão necessário à sociedade.  

A ausência do poder público expõe as classes menos favorecidas às relações 

de exploração desenvolvidas na sociedade contemporânea, o que leva, muitas 

vezes o pequeno produtor a ficar tentado a vender seu caju “na folha”, o que 

significa dizer que a produção é vendida antecipadamente. É necessário saber como 

se disponibiliza recursos para a compra da castanha no período da safra e como 

garantir que esses recursos cheguem ao pequeno produtor, pois o ônus dos tratos 

culturais assumido com a previsão da safra recai sobre seus ombros. 

3.3.3 Participação e controle social. 

A baixa participação nas reuniões tem a ver também com a ausência de uma 

cultura de mobilização e do particularismo das propriedades rurais no interior do 

Piauí. Cada produtor desenvolveu a concepção de caminhar e conduzir seus 

negócios sozinhos. É carente experiências de reflexão e discussões coletivas, o que 

dificulta sua organização política e econômica. 

A participação nas discussões, nas avaliações e planejamentos podem se 

constituir num instrumento de empoderamento do pequeno agricultor quando abre-

lhe espaço para a participação ativa. Apesar de muitos demonstrarem em ocasiões 

informais predisposição para a discussão dos mais variados assuntos, não 

demonstraram as mesmas habilidades durante a realização do trabalho no interior 

das cooperativas. 
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Os pequenos produtores externam a dificuldade de opinar, de se expressar 

quando reunidos coletivamente, na presença de “muita gente”. Abrem mão de seu 

direito de falar e limitam-se a concordar com esta ou aquela opinião, geralmente da 

diretoria. Ao participar o produtor contribui para que as cooperativas possam 

alcançar seus objetivos. Mas, sua participação é quase nula. Participa nas 

assembléias, mas não vota, não decide.  

Apesar de ter demandas a partir de suas necessidades quando os projetos 

são propostos, mas não se discute. Parece na haver interiorização do que de fato 

significa cooperativismo e trabalho coletivo. As cooperativas para esses pequenos 

produtores não são espaços de reivindicação, tão pouco ele se sente competente 

para influenciar nas decisões. 

As cooperativas não parecem ter se constituído como um espaço democrático 

onde os integrantes sintam-se comprometidos com a necessidade de participar, de 

fazer propostas ou simplesmente de sentir-se à vontade para participar das 

atividades. 

Na medida em que tenta acompanhar e reclama da prestação de contas, ele 

exerce o controle social. Não entende a linguagem técnica dos balanços financeiros, 

mas exerce o controle quando exige transparência. 

Apesar de uma participação muito restrita, contraditoriamente, o pequeno 

produtor procura exercer o controle social. 

Ao exigir transparência na prestação de contas significa exigir o acesso total e 

irrestrito dos cooperados a todas as informações contábeis, administrativas, 

planejamentos. A prestação pública da contabilidade, a discussão de todos esses 

processos em linguagem clara, simples sentindo a necessidade de melhor 

documentação e maior participação de sócios além dos membros da Diretoria e do 

Conselho para acompanhar as negociações. Como conseqüência desse clima de 

desconfiança apresenta-se o funcionamento precários das cooperativas que não 

consegue atingir seus objetivos e paralisa suas atividades. Portanto, é dessa forma 

como o pequeno produtor exerce o controle social. Ao cobrar transparência no 

processo de prestação de contas. 
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O protagonismo como consciência do sujeito histórico entre os pequenos 

produtores familiares filiados à Cocajupi, apesar de possível, ainda é muito precário. 

Como se percebeu na pesquisa, não conseguiu concretizar-se de forma efetiva. 

Mostra-se a precariedade da participação, por exemplo, na discussão de 

projetos, como o que visa colocar na merenda escolar, e futuramente no mercado, 

uma barra de cereal feita a base de caju e mel. No entanto, o projeto vem sendo 

pensado, planejado e discutido de forma vertical, de cima para baixo, sem a 

participação dos pequenos produtores. 

Da mesma forma a maioria dos que responderam ao questionário não 

conseguiu identificar projetos que são discutidos nas cooperativas. 
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Considerações Finais 

Dessa forma, parece-nos muito distante o cooperativismo real do Vale do 

Guaribas, do cooperativismo aqui defendido a partir das teorias de Santos, Gaiger, 

Gohn.  Dentro das atuais circunstâncias pode-se afirmar que essas cooperativas não 

possuem competência para garantir a autonomia dos pequenos produtores de caju, 

principalmente no que concerne ao protagonismo social, político, e no domínio dos 

processos de planejamento, produção, beneficiamento comercialização. 

Tem-se montado uma estrutura produtiva, mas paralelamente, para que 

essas cooperativas possam atingir o êxito esperado, faz-se necessário também, 

além da avaliação quanto a eficácia, efetividade e eficiência do que já se encontra 

em funcionamento, o investimento na formação na capacitação técnica e na 

construção de projetos e subprojetos, que é um elemento de distribuição do poder 

quando a comunidade participa da execução, dos debates e exercita a capacidade 

de mobilização social. 

Nesse sentido, acentua GOHN (2008), as cooperativas hoje, têm um 

importante papel como movimento social, quando possibilita a mobilização dos 

sujeitos sociais na luta pelo acesso aos bens e serviços públicos. 

Como afirmou-se anteriormente, as nove (9) cooperativas de caju, em 

questão, seguiram o processo inverso quando de sua origem. Ao invés de surgirem 

da mobilização dos trabalhadores, que pouco a pouco se organizam a ponto de 

conseguirem montar uma estrutura produtiva, essas foram propostas, criadas e 

parcialmente estruturadas “de cima para baixo”. O resultado é que algumas estão 

funcionando normalmente, outras parcialmente e outras totalmente paradas. 

Os cooperados acreditam no cooperativismo e são protagonistas em muitas 

de suas ações e compreensões da realidade, mas é necessário traçar um caminho 

ainda longo e árduo para que as estruturas montadas como cooperativas não entre 

para o hall dos “elefantes brancos” abandonados. 

Promover o acesso dos cooperados e dependentes a programas de educação 

continuada que, além de ser um compromisso firmado no Estatuto da Cooperativa 

Central e das Singulares é uma necessidade no sentido de desenvolver a 

capacidade de planejamento, de melhoria da administração do empreendimento, do 
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controle eficiente das contas, das possibilidades de aumento dos ganhos, do 

investimento, do aumento da produtividade, a melhoria do aproveitamento e 

beneficiamento da matéria-prima e uma participação maior no processo de 

comercialização. 

A promoção à educação continuada que otimize o acesso às redes de 

informação, à leitura, e à escrita e que torne possível a participação protagonista do 

pequeno produtor como sujeito consciente dos processos e das relações complexas 

no qual está inserido e agente transformador da realidade social. 

As desigualdades econômicas e sociais que se evidenciam no campo são 

fruto do modelo de desenvolvimento capitalista peculiar que se construiu no Brasil 

sob a ótica de um Estado paternalista, clientelista, patrimonialista que tem-se 

mostrado sempre aliado e defendendo os interesses das classes detentoras do 

poder. 

A questão agrária no Brasil relaciona-se diretamente ao modelo de 

capitalismo periférico que aqui se implantou. Protetor de grandes proprietários que 

ocuparam as melhores terras esse sistema privilegia uma classe em detrimento de 

um grande número de pequenos proprietários familiares destituídos de direitos e 

relegados à sua própria sorte e estratégias de sobrevivência. 

Dessa forma, a expansão capitalista no campo optou, no processo histórico 

brasileiro pela “modernização conservadora” e trouxe implicações como a 

espoliação do pequeno produtor e a expulsão dos pequenos proprietários de suas 

propriedades, causando o êxodo rural. Diante da situação de miséria, de pobreza 

absoluta e da seca, principalmente na Região Nordeste, levou o homem do campo a 

buscar outras alternativas de sobrevivência nos grandes centros urbanos. 

O campo invade a cidade que não contava com uma estrutura forte o 

suficiente para receber o grande contingente populacional que foi aglomerando-se, 

causando um caos nos serviços públicos de educação, saúde, moradia que se 

mostraram incapazes de atender à crescente demanda. Acentua-se a violência e a 

incapacidade do Estado de oferecer segurança aos cidadãos. 

O Estado intervém para minimizar a situação, a partir de uma série de 

programas de apoio aos pequenos produtores rurais. Mas essa intervenção não foi 
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capaz de resolver a grave questão social que expôs a face da questão agrária. Os 

laços clientelistas, a burocracia do Estado brasileiro, o poder de barganha dos 

grandes latifúndios e os interesses excusos de grandes latifundiários e do 

agronegócio impossibilitou o sucesso dos programas voltados para os pequenos 

produtores. 

Defendendo a tônica da cooperação a título de empoderamento do pequeno 

produtor e como resposta às demandas da sociedade civil personificadas nos 

movimentos sociais em suas lutas por direitos, procurou favorecer o 

associativismo/cooperativismo como alternativa ao sistema capitalista. 

A cooperação como base de integração do pequeno produtor rural à cadeia 

produtiva tem-se revestido de um novo e importante papel de organização e 

mobilização daqueles que são excluídos do circuito da produção e consumo da 

sociedade capitalista neoliberal. 

 Uma nova ética que privilegie as ações coletivas, a consecução de projetos e 

subprojetos comunitários, promova a cidadania ativa e participativa na busca de 

ultrapassar o viés econômico e ser antes de tudo uma resposta afirmativa à inclusão 

social e política. 

Novas perspectivas se colocam para o cooperativismo que, para além da 

razão econômica, é desafiado a desenvolver uma ação de mobilização social 

perseguindo uma transformação ampla e profunda na atual sociedade capitalista. 

Dessa forma abre-se o debate sobre a participação efetiva que consiga formar 

atores críticos e conscientes dos processos históricos na realidade em que se 

encontram inseridos. 

Pois, do associativismo/cooperativismo espera-se cada vez mais elementos 

de mobilização integradora de diferentes dimensões que almejam alcançar 

emancipação social, crescimento econômico socializado, solidariedade, cidadania, 

ética e desenvolvimento sustentável. 

Dessa forma a cooperativa pode ser um espaço para a afirmação do pequeno 

produtor como sujeito. A integração para reivindicar acesso aos direitos sociais. A 

construção de um espaço onde o pequeno produtor familiar possa afirmar-se como 
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cidadão e sujeito, capaz conhecer e de lutar para a satisfação de suas necessidades 

– o protagonismo coletivo. 

A pesquisa realizada sobre as nove (9) cooperativas e uma (1) central de 

cooperativas de caju do Vale do Guaribas chama a atenção a resistência e a 

desconfiança dos produtores em relação a essas cooperativas.  

O homem o campo desenvolve formas próprias para ler a realidade. Como tal 

pode tornar-se sujeito do processo histórico, uma vez que aprendeu com o acúmulo 

de experiências a olhar os fatos, a elaborar suas análises e, inclusive desconfiar dos 

gestos paternalistas, tão presentes na história política onde se encontra inserido. 

Propostas e projetos que não se consolidaram, falta, desvio e desperdício de 

recursos, a corrupção, a burocracia, o abandono de obras públicas inacabadas 

refletem as características de um Estado brasileiro ineficiente e incapaz de garantir 

os direitos básicos da agricultura familiar, situação essa percebida pelos pequenos 

produtores no histórico de projetos inconclusos e de ações desorganizadas. 

Concebidas como espaços para agregar valor ao caju/castanha e seus 

derivados, melhorando a capacidade de produção, comercialização e de ganhos 

reais montou-se nessas cooperativas mini unidades produtoras para fortalecer a 

agricultura familiar e aumentar as possibilidades de emprego e renda dentro dos 

objetivos do COPO Multisetorial coordenado pela Fundação Banco do Brasil. 

A partir da análise do Referencial Metodológico, reconhece-se a necessidade 

de protagonismo para que essas cooperativas possam atingir sua autonomia 

financeira e econômica. 

Mas, há uma série de desafios a serem transpostos para que essas 

cooperativas, uma vez instaladas possam ter uma ação social proeminente. 

Desafios que evidenciam a rejeição e deixam claro o porquê da resistência dos 

agricultores familiares. Desafios em torno de dificuldades como: 

- deficiência e carência de capacitações técnicas; 

- ausência de acompanhamento técnico nos diversos momentos da fase 

produtiva do caju; 

- a ausência da cultura e do espírito do cooperativismo e do trabalho coletivo; 
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- a falta de transparência na prestação de contas e quanto à política e 

destinação das sobras; 

- o acesso a crédito em condições especiais; 

- a perseguição dos objetivos e compromissos presentes no Estatuto, além de 

outras desafios que precisam ser superados. 

 

O presente estudo deixou evidente que a qualidade da participação dos 

cooperados e da ação social das cooperativas é um fator decisivo para a superação 

da pobreza e dos muitos problemas sociais que se apresentam no campo.  

Há possibilidades para que estas cooperativas possam se tornar espaços 

democráticos onde a mobilização para o acesso aos direitos sociais potencialize a 

luta pelos interesses dos pequenos proprietários ampliando os espaços de 

participação ativa e construção da cidadania. Vários fatores como a resposta 

afirmativa da maioria dos pequenos empreendedores nas possibilidades de, com a 

cooperativa, terem ganhos reais. O fato de filiarem-se, de pagarem a cota parte, 

procurarem participar das atividades das cooperativas, apesar das dificuldades de 

organização, entre outros, evidenciam a aprovação à Cocajupi. 

A viabilidade e o sucesso dessas cooperativas dependem da forma como o 

projeto pensado possa ser avaliado crítica e dialeticamente para entender porque 

algumas cooperativas estão em funcionamento enquanto outras estão paradas, e 

consiga mobilizar todos e cada um dos cooperados que estiverem dispostos a 

caminhar coletivamente num processo de constante de reflexão. 

Entender que é de suma importância que o pequeno produtor consiga 

visualizar sua própria condição reconhecendo suas capacidades e limitações e 

predispondo-se a transpor as barreiras que surgem na empreitada. 

O comitê gestor e os representantes dos parceiros das cooperativas devem 

inserir-se nas bases dos empreendimentos, visitando e convivendo com o pequeno 

produtor dentro de sua realidade concreta olhar para enxergar a realidade a partir de 

seus referenciais e entender, suas dificuldades, suas angústias, possibilidades e 

porque elegem como primeira prioridade o crédito. 
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Por isso é necessário uma avaliação do papel desempenhado por cooperados 

e parceiros. É muito difícil acreditar que uma cooperativa criada no ambiente externo 

da comunidade e não a partir da iniciativa dos próprios produtores, possa atingir 

seus objetivos sem que o espírito do cooperativismo seja bem trabalhado e 

incorporado pelos atores do projeto, usando mecanismos como capacitações e 

atividades que possibilite a discussão democrática dos fundamentos do trabalho 

coletivo. 

Esses empreendimentos cooperativos solidários devem propiciar uma 

dinâmica de discussão a respeito do protagonismo – implantação de estações 

digitais, cursos de capacitações, oficinas, educação permanente, ações coletivas 

como mutirões, reuniões mais freqüentes, promoção de debates, disciplinas nas 

escolas que tratam da questão ambiental, do espírito cooperativo e solidários, maior 

integração da cooperativa com a comunidade a partir de eventos locais, cantorias, 

desafios, festas juninas, quermesses, workshops, shows de talentos locais, desafios, 

confraternizações, presença marcante com barracas em festas locais e regionais, 

organização de campeonatos de esportes coletivos e individuais, valorização e 

abertura de espaços para o surgimento de lideranças populares locais para integrar 

a comunidade e a família na cooperativa, despertando nos filhos e dependentes o 

sentimento de pertença à cooperativa, injetando sangue novo com novas idéias 

empreendedoras. 

Ao mesmo tempo que desenvolve a consciência do ator protagonista, as 

cooperativas, sob a ótica do desenvolvimento sustentável e solidários pelo 

beneficiamento, hoje da castanha, e da grande variedade de receitas que podem ser 

preparadas é uma resposta à produção de alimentos orgânicos, saudáveis, que 

promovem a inclusão social de populações pobres do meio rural, respeitando e 

conservando a paisagem natural, e exigem uma avaliação muito profunda da 

metodologia de trabalho aplicada. 

Essas cooperativas trabalham com a união de várias instituições, mas o 

conhecimento produzido não tem chegado ao pequeno produtor.  

A integração à cadeia produtiva é frágil. Não dispõe de acompanhamento 

técnico, nem incentivo, restringe-se apenas à comercialização do produto, o que 

termina reforçando a relação de compradio desse produtor com o atravessador. 
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A intenção é boa. Reúne instituições com um grande conhecimento 

acumulado, mas ainda é necessário muito, para que esse produtor ganhe voz, vez e 

voto e participe, de fato, das discussões, e saiba reivindicar seus direitos políticos e 

sociais assegurados na Constituição cidadã de 1988.  
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APÊNDICE 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PERNAMBUCO – ccsa 

Tema da pesquisa: PROTAGONISMO DOS TRABALHADORES DA  CADEIA 
PRODUTIVA DO CAJU DO VALE DO GUARIBAS: desafios e possibilidades 

Data____/______/_____ 

QUESTIONÁRIO 
Perfil do Cooperado 
Município________________________ 
1.Gênero: 
1.1.(  ) Masculino                                                 1.2.(  ) Feminino. 
 
2. Ano de Nascimento _________ 
 
3. Estado Civil. 
3.1.(  ) Casado(a)                                                    3.4.(  ) Viúvo(a) 
3.2.(   ) Separado(a) Divorciado(a)                          
3.3 (   ) Solteiro(a) 
 
4- Escolaridade. 
4.1. (   ) Analfabeto / Primário.                               4.6.(   ) Superior incompleto. 
4.2. (   ) Ensino Fundamental incompleto.              4.7.(   ) Superior completo. 
4.3. (   ) Ensino Fundamental completo.                 4.8.(   ) 3º grau incompleto. 
4.4. (   ) Ensino Médio incompleto.   
4.5. (   ) Ensino Médio completo.   
 
5. Ainda estuda? 
5.1.(   ) Não                                                   5.2.(   ) Sim 
 
6- Quantas pessoas moram com você?  
6.1.(   ) Nenhum.                                                     6.4.(   )Três. 
6.2.(   ) Um                                                              6.5.(   ) Mais de Três. Quantos?____ 
6.3.(   ) Dois. 
 
7. Número de Filhos Menores de 18 anos.  
7.1.(   ) Nenhum.                                                     7.4.(   )Três. 
7.2.(   ) Um                                                              7.5.(   ) Mais de Três. Quantos?____ 
7.3.(   ) Dois. 
 
8. Ocupação atual. 
8.1.(  ) agricultor.                                    8.2.(  ) Serviço Público. 
8.3.(  ) Comércio.                                    8.4.(   ) Indústria. 
8.5.(  ) Aposentado 
  
9. O que produz? 
9.1.(  ) Caju.                          9.4.(   ) Feijão. 
9.2.(  ) Mandioca.                 9.5.(   ) Milho 
9.3.(  ) Mel.                           9.6.(   ) Outros? Quais?_______________________________ 
 
10. Condição atual como agricultor familiar? 
10.1. (   ) Arrendatário. 
10.2. (   ) Parceria                       
10.3. (   ) Comodato.                              
10.6 (   ) Assalariado. 



 
Condições que as cooperativas oferecem para o peque no produtor ser protagonista. 
 
11- Data da inscrição na cooperativa. _____________ __________ 
 
12- Com qual objetivo você se filiou à cooperativa?  
12.1.(   ) Comercializar a produção.                 12.2.(   ) conseguir melhor preço pelo produto 
12.3.(   ) Ter acesso ao Crédito.                          
12.4.(   ) aumentar a produtividade.                 12.5.(   ) Outro? Qual?____________ 
 
13- Você participou ou participa: 
13.1.(   ) em outras cooperativas.                       13.2.(   ) em associações. 
13.3.(   ) partido político                                      13.4.(   ) sindicato. 
13.5.(   ) movimentos organizados.                    13.6.(   ) grupos religiosos. 
 
14- Você votou na última eleição? 
14.1.(   ) Não.                               14.2.(   ) Sim.  
 
15- Principais atividades que freqüentou nos último s dois anos na cooperativa. 
15.1.(   ) Assembléia de eleição da diretoria. 
15.2.(   ) Curso de capacitação. 
15.3.(   ) Elaboração de projetos. 
15.4.(   ) Comemorações. 
15.5.(   ) Outros? Especifique______________ 
 
16-  Se participou de alguma capacitação, qual foi o assunto tratado? 
16.1.(   ) Tratos culturais com o caju.                   16.2.(   ) Cooperativismo. 
16.3.(   )  Importância do trabalho coletivo.          16.4.(   ) Receitas culinárias com o caju. 
16.5.(   ) Receitas culinárias com a Castanha. 
 
17- Quando participou da última reunião? 
18.1.(   ) 2009.                        18.2.(  ) 2010. 
18.3.(   ) 2011.                        18.3.(   ) Outra? Qual?__________ 
 
18- Qual foi o assunto tratado? ___________________  
 
 
Relação Cooperativas x Cooperados 
 
19- Como a cooperativa discute as condições de come rcialização? 
19.1.(   )Em reuniões.                                     19.2.(   )Em Assembleias. 
19.3.(   ) Através de conversas informais.      19.4.(   ) Pela diretoria.                  
 
20- Como são fixados os preços? 
20.1.(   ) Em discussões entre os diretores na Cooperativa Singular.     
20.2.(   ) Pelos gestores na Cooperativa Central. 
20.3.(   ) Em Assembléia Geral com cooperados e compradores. 
20.3.(   ) Outro? Qual?____________________________ 
 
21- Quando tomou conhecimento da última prestação d e contas: 
21.1.(   ) 2011.                       21.2.(   ) 2010. 
21.3.(   ) 2009.                       21.4.(   )2008. 
21.3.(   ) 2007. 
. 
22- De acordo com o balanço apresentado, a cooperat iva... 
22.1(  ) teve lucro. 
22.2.(   )Teve prejuízo. 
22.3.(   ) Teve dívidas a pagar. 
22.4.(   )Outro________________________ 
 



23- Se acusou lucro, como foram aplicados os lucros ? 
23.1.(   ) Muito bem.             
23.2.(   ) Em  benefício das Cooperativas. 
23.3.(   ) Rateado entre os cooperados segundo produção entregue na Central. 
23.4.(   ) Não sei dizer. 
 
24- A cooperativa realiza reuniões com os cooperado s: 
24.1.(   )Mensalmente.                             24.2.(   )Semestralmente. 
24.3.(   )Anualmente.                               24.4.(   )Pelo menos uma vez no período da safra. 
24.5.(   )Quando convocada pela diretoria. 
 
25- Qual(is) projeto(s) está(ao) em andamento na co operativa? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
26 Como você participou na elaboração desses projet os?  
26.1.(   ) dando idéias nas reuniões. 
26.2.(   ) Ouvi, mas não opinei. 
26.3.(   ) apresentei outra proposta. 
26.4.(   ) Procura sempre participar e propor idéias. 
26.5.(   ) Acompanhei a posição da diretoria. 
 
 
27- Tomei conhecimento da decisão com relação aos p rojetos na Cooperativa: 
27.1.(   )Em reuniões.                                     
27.2.(   )Em Assembleias. 
22.3.(   ) Pela diretoria.   
 
28- Em relação à cooperativa, você se sente como:  
28.1.(   )Sócio.                           
28.2.(   )Proprietário. 
28.3.(   )Filiado. 
28.4.(   )Colaborador. 
 
29- Para você, o que é cooperativismo? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


