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Resumo:  
 

 As políticas públicas do Bem Estar Social implementadas nos oito anos do governo Lula conseguiram 

erradicar a miséria de 28 milhões de brasileiros aproximadamente, através do Programa Bolsa Família, pilotado pelo 

Ministério de Desenvolvimento Social - MDS. Esse contingente migrou do subsolo da miséria para a camada da 

pobreza da base da pirâmide social à espera de políticas complementares de inclusão social, geração de trabalho e 

desenvolvimento local sustentável. “Pensar um modelo de desenvolvimento para o Brasil, com sustentabilidade, é 

conceber um projeto de nação. Com as dimensões do Brasil, é imprescindível a incorporação de estratégias 

regionais, tanto no campo, quanto na cidade”. Adeilson Telles, CUT Brasil, Painel V Desenvolvimento com 

Inclusão: as diferentes formas – XXII Fórum Nacional do INAE, maio 2010. 
 

Em 1971, quando o governo militar aprovou a Lei Federal Nº 5764 que criou o Sistema Brasileiro do 

Cooperativismo, institucionalizado pela Federação e Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB nacional, e mais 

tarde mediante Medida Provisória 1715/98, o governo de FHC concedeu-lhe também o seu Sistema S, Serviço 

Nacional do Aprendizado do Cooperativismo - SESCOOP, sobre o protesto e uma ação de inconstitucionalidade pela 

Confederação Nacional das Indústrias – CNI, foi para que o Sistema OCB nacional como instrumento “para-estatal”, 

em nível de assessoria e consultoria, desenvolvesse PROJETOS ESTRATÉGICOS DE INCLUSÃO 

DESENVOLVIMENTISTA NACIONAL, no bojo dos problemas de exclusão social, e em forma de políticas 

públicas de estado nos três níveis de governo, a partir da difusão da cultura e da educação cooperativista, formando e 

capacitando empreendimentos solidários cooperativistas em escala, tanto no campo, quanto na cidade. Até porque não 

haverá a imperiosa e urgente Reforma Urbana sem a indispensável Reforma Agrária, e o cooperativismo é essa eficaz 

ferramenta “A Empresa Cooperativista é a forma de empresa mais adequada para responder aos problemas do 

século 21”. (Ivano Barberini, ex-presidente da Aliança Internacional Cooperativa - ACI, palestra proferida em São 

Paulo em 2004). 
 

Palavras-chave: educação cooperativa, inclusão social, geração de trabalho e renda e desenvolvimento local 

sustentável. 

 
 

ABSTRACT 
 

            The Social Welfare Program policies implemented, through the Family Grant Program of the Ministry of 

Social Development – MDS, during the eight years of Lula's government have succeeded in eradicating the poverty of 

approximately 25 million Brazilians. This quota has thereby migrated from the underground of destitution to the 

poverty base of the social pyramid, where it awaits complementary policies of social inclusion, job creation and 

sustainable local development. "To think in terms of a sustainable development model for Brazil, is to devise a 

national plan. With a nation the size of Brazil, it is essential to incorporate regional strategies, as much in the 

field as in the city." Adeilson Telles, CUT Brazil, Development with Inclusion Panel V: various forms - XXII INAE 

National Forum, May 2010. 
 

In 1971, the government passed Federal Law No. 5764 creating the Brazilian Cooperative System, 

institutionalized through the Federation and Organization of Brazilian Cooperatives – the national OCB. Provisional 

Measure 1715/98 was passed later by the FHC government, granting it System S, SESCOOP – the National 

Cooperative Learning Service System S – under the protest of and an Action of Unconstitutionality moved by 

National Confederation of Industry – CNI. 
 

The intention was that the national OCB, acting as a parastatal advisory and consulting instrument, would 

develop STRATEGIC NATIONAL DEVELOPMENT PROJECTS and promote SOCIAL INCLUSION in a context 

of problems of social exclusion; public policy in the three levels of government was thereby implemented, and 

cooperative enterprises were instructed and trained, based on cooperativist culture and education, for action as well in 

the field as in the city.  
 

The pressing and urgent Urban Reform will not take place without the indispensible Land Reform; the 

cooperative movement is the effective tool for achieving both. "The Cooperative Company is the type of company 

most appropriate to address the problems of the 21st century." (Ivano Barberini, former president of the International 

Cooperative Alliance - ICA lecture in Sao Paulo in 2004). 

Key Words: cooperativist education, social inclusion, job creation, income generation and sustainable local 

development.  
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1. PREFÁCIO 

“Não é a espécie mais forte que sobrevive, nem mesmo a mais 

inteligente, mas as que respondem mais rápido as mudanças”. 

Charles Darwin - Academia de Ciências da Califórnia 
 

 Tomei a decisão de escrever este trabalho primeiramente por causa das nossas diuturnas e ferrenhas lutas 

em prol do movimento cooperativista no país e, por ter sido tomado pelo arroubo de Assistente Social, logo 

após uma tarefa que me foi confiada na instituição que leciono. Das oito e trinta da manhã às vinte e duas 

horas de um determinado dia, substitui uma colega professora do curso de graduação de Serviço Social nas 

suas três turmas, com a disciplina “Administração e Planejamento do Serviço Social. Depois de passar o dia 

inteiro em forma de imersão social com dezenas de alunas, aprendendo mais do que lecionando, uma vez 

que muitas delas já trabalhavam nesse ramo, ao término das três aulas, percebi que estava salutarmente 

contagiado com a “síndrome de Estocolmo”, isto é, quando o seqüestrado, eu professor, se identifica 

ideológica e afetivamente com o seqüestrador, neste caso, as alunas em questão. Naquele dia voltei para 

minha casa transpirando, inspirando e respirando a ciência do Serviço Social. E foi com este sentimento e 

percepção que desenvolvi a proposta abaixo, onde a inclusão social é a tônica desse trabalho, razão primeira 

e última também da doutrina cooperativista. 
 

 Ao ressaltar provocativamente a Não Inclusão Social em escala por parte do Movimento Cooperativista 

brasileiro nestes cento e dezenove anos de sua existência (1891/2010), confronto números e dados 

estatísticos nacionais e internacionais à luz da realidade social e econômica, a partir da abolição dos 

escravos e com o advento do Brasil-República, promulgado na primeira constituição (1891), berço também 

do Movimento Cooperativista no país, até aos nossos dias.  A despeito dos pujantes números de cooperativas 

e cooperados, na exportação (U$ 4 bilhões) e no PIB do país (6%), quando confrontados com a realidade de 

outros países no porte e com o potencial e a demanda imposta pela exclusão social e a economia informal 

brasileira com uma população de 188 milhões de habitantes, esses números tornam-se muito aquém dos 

ideais, dos valores e, sobretudo, dos sete princípios que regem o cooperativismo mundial, cuja missão e 

visão implicam respectivamente na inclusão social com geração de trabalho com melhor distribuição de 

renda e desenvolvimento local sustentado, idealizados pelos 28 utópicos e socialistas pioneiros de Rochdale 

em 1844. 

  

Na década de 1940, o economista Joseph Schumpeter apresentou o conceito de destruição criativa, 

que se caracteriza pela substituição do velho pelo novo por meio de processos inovadores. Apesar de a teoria 

estar voltada para o mundo empresarial do capitalismo neoliberal, ela definitivamente se aplica a vida 

econômica em geral e aos três setores da sociedade, governos, empresas e ONGs. Apresentar à sociedade 

novos modelos, mesmo que confrontando com modelos anteriores e aparentemente já consolidados, é 

considerado um risco político e econômico-financeiro, pois a inovação leva a novas interpretações, nem 

sempre aceitas de forma unânime pela sociedade. Daí, destruir de forma criativa não faz parte dos 

paradigmas e nem da cultura de tomadas de decisão dos poderes constituídos desses setores. 
 

 Mas, hoje mais de que nunca, cento e dezenove anos depois (1891/2010) da oficialização do 

movimento cooperativista no país, e quarenta anos da criação do Sistema Cooperativista Brasileiro 

(1971/2010), instrumentalizado pela OCB nacional, e devido à escassez de recursos e o envelhecimento com 

desgaste do Sistema Cooperativista Brasileiro, a força da destruição criativa precisará emergir nesse XIII 

Congresso Brasileiro do Cooperativismo e I Encontro Brasileiro dos Pesquisadores do Cooperativismo, 

demandando atitude e vontade política para mudar, mas com o valor agregado da inovação. Certamente em 

Brasília, de 09 à 11 de setembro de 2010, estarão aqueles que receberão o título de NOVOS 

IDEALIZADORES DO COOPERATIVISMO BRASILEIRO. Aqueles que souberam reciclar suas idéias e 

seus ideais e reciclar a Gestão do Sistema Nacional do Cooperativismo, que de quase lixo e com os dias 

contados foi elevado à categoria de resíduo sólido, devolvendo a qualidade de vida ao povo brasileiro. 
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2. COOPERATIVISMO, UMA COLMÉIA HUMANA 

“O Homem é um gênio individual e um idiota coletivo”.                                                                                                                                                                         
Joel Rosnay 

 

 

  
 Quando entrei para o movimento cooperativista em 1984, portanto, há 26 anos, tinha acabado de concluir 

dois excelentes cursos de apicultura, criação de abelhas (Apis Mellífera e Meliponicultura), pela Sociedade 

Nacional de Agricultura – SNA, do saudoso mestre e presidente Dr. Otávio de Mello Alvarenga, 

apresentando como consequência, uma monografia holística e socioambiental com foco na gestão 

sustentável desse ecológico empreendimento.  Registrei-me na época em uma associação de apicultores na 

Ilha do Governador, que no ano seguinte se transformaria em uma cooperativa. Foi assim que fui engajado 

na cultura e no empreendedorismo solidário cooperativista. 

 

 O que efetivamente me encantou nesse fenômeno social planetário denominado de cooperativismo, que 

estudo à semelhança das abelhas até hoje, conforme os três capítulos abaixo, não foi apenas o fato acima, 

mas sim, por trabalhar com inclusão social, geração de trabalho e renda e desenvolvimento local sustentável, 

e cientificamente para estar mais bem fundamentado para o desempenho dessa hercúlea tarefa, foi 

necessário no plano sociológico estudar um dos três insetos paradigmáticos em solidariedade e cooperação 

comunitária que são os cupins, as formigas e as abelhas, exemplos planetário de bem viver em sociedade. 

Como sou também um estudioso e conhecedor das Escrituras Sagradas, e estas possuem trinta e sete (37) 

referências sobre as abelhas e a terra Prometida por Deus ao seu povo, Canaã, é a terra que mana leite e mel, 

por razões óbvias optei como Moisés no Egito seguir também para a Canaã, mas só que da apicultura 

racional. Com os olhos aguçados de abelha vislumbrei a capacidade impressionante que o homem havia 

conseguido pela primeira vez na história, transformar com a inédita ferramenta sociológica do 

cooperativismo uma expressiva parte do continente europeu em uma verdadeira colméia humana, que mais 

tarde, como rastilho de pólvora, se replicaria para outros continentes e nações. Se fossem abelhas, 

denominaríamos de “enxameação”, que representa a reprodução em série das colméias quando o pasto 

apícola é rico e forte em alimentação ou polinização das plantas. Para você melhor compreender o que estou 

dizendo, seria necessária uma aula de apicultura que não é o caso. Mas para você ter uma rápida idéia, uma 

colméia possui em média 80 mil abelhas, compreendendo uma rainha, mais ou menos 300 zangões e as 

demais subdivididas entre abelhas operárias jovens e adultas. É a abelha rainha a única responsável em 

manter, através do seu “ferormônio de atração” e sua permanente procriação, a colméia reunida, integrada e 

populosa, mas, quanto à eficácia na produção do mel, pólen, geléia, real, própolis e na gestão organizacional 

da colméia não compete à rainha, mas sim ao conjunto das abelhas jovens e adultas, ao zagão apenas o 

estrito e kamicaz papel de fecundar a rainha, já que ele morre em plena lua de mel, e todas literalmente 

vivendo intensamente a cultura da cooperação e a diuturna economia solidária. Todas as abelhas, 

absolutamente todas as 80 mil abelhas, se sentem donas e responsáveis em produzir e zelar pela colméia, 

cada uma fazendo a sua parte, se necessário for, dando inclusive até a sua própria vida em favor do grupo, 

como é o caso do kamicaz zangão (vôo para morte), porque a abelha ao ferroar, ela tem apenas no máximo 

mais duas horas de vida. O espírito, o denodo e a necessidade de viver “em e para” a cooperação e 

solidariedade na comunidade é condição “sine ne qua non” para a sobrevivência e para a prosperidade do 

enxame desses maravilhosos insetos do bem e para preservação do meio ambiente, através da polinização.  
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 Ao estudar a gênese do cooperativismo com seus princípios doutrinários, aplicados na vida dos seus 28 

ideólogos, sendo uma mulher, contemplei apaixonadamente a existência de uma perfeita Colméia humana 

como contraponto das mazelas e sequelas da revolução e do capitalismo selvagem industrial. Sim! O 

Cooperativismo, de acordo com a sua sã doutrina, objetiva ser uma perfeita colméia, só que de pessoas, na 

qualidade de contracultura ao modelo capitalista e neoliberal, tanto na produção, quanto no consumo, filhos 

da revolução industrial. E esta tem sido a principal razão para que eu venha viver, perseverar, estudar e 

difundir a Economia Solidária e Cooperativa de escala planetária, presente em 102 países com 800 milhões 

de cooperados aproximadamente. “O cooperativismo é um movimento pacífico de reivindicação social, na 

ordem econômica, visando como finalidade, restabelecer a hierarquia dos valores espirituais e materiais na sua 

verdadeira posição, invertidos pelos abusos do capitalismo e pelo materialismo histórico”, Adolfo Gredilha, 

Militante do movimento nacional cooperativista - 1° Congresso Cooperativista do RGS e do Brasil -1938 

 

 Toda reflexão crítica que abaixo farei virá no estrito campo das idéias e no bojo da minha vivência e não 

pouca experiência de trabalho de inclusão social nos diversos segmentos da sociedade, entre os quais, 

ressalto o trabalho com os drogadidos, com a população carcerária e seus familiares e com os assentamentos 

rurais no estado do Rio de Janeiro, bem como na qualidade de atento observador do mundo das abelhas e da 

doutrina do cooperativismo, entendendo do ponto de vista sociológico que tanto a colméia, quanto o 

cooperativismo devem representar a mesma proposta no plano das relações e das ações de bem estar e 

prosperidade de seus membros, sendo uma com insetos e outra com os homens. 

 

 Faço ainda questão de ressaltar que existem basicamente dois tipos de abelhas no planeta. Uma com 

ferrão (apis melífera) e outra sem ferrão (melipona) e minha reflexão abaixo é com a docilidade da abelha 

sem ferrão ou indígena, não obstante ser uma proposta objetiva, uma vez que espero e desejo que o Sistema 

Cooperativista brasileiro possa encontrar o genuíno caminho dos valores, princípios e fundamentos da 

doutrina cooperativista a fim do que pelos menos nos próximos 15 anos, devido a grave situação de exclusão 

social no país, possamos ver contemplados pelo menos até cinqüenta por cento da população 

economicamente ativa brasileira, migrada da economia informal e engajada no cooperativismo. Só assim, 

deixaremos de viajar como turistas para Espanha, porque o mundo verá que MONDRAGON é aqui.  

 

 Na procura de descobrir o porquê da obsessão das abelhas em viverem solidária e cooperativamente 

como condição sine ne qua non, ou melhor, de que a mãe natureza havia equipado esses maravilhosos 

insetos para praticarem essa essência comunitária, descobri entre os outros mecanismos, é claro que por 

instinto, encontra-se a convicção do seu curto e passageiro ciclo de vida, que é de apenas 45 dias em média. 

Diferente do homem, as abelhas não possuem entre elas o egoísmo da posse e nem a ambição do poder, pelo 

contrário, elas possuem instintivamente a consciência que uma colméia forte é um exame unido, e um 

apiário integrado é cada abelha conhecendo e respeitando o espaço uma das outras, e sobretudo aplicando e 

difundindo para as mais novas a cultura da solidariedade e da cooperação. E é isto que todos os apicultores 

sérios aprendem diariamente com esses “protótipos de seres humanos” que a ciência chama 

equivocadamente de inseto, porque pejorativamente inseto mesmo é o homem, porque ele é dotado de 

consciência, mas não a usa. 

 

 

ASSIM COMO AS ABELHAS, DEVEM SER OS HOMENS, ATÉ PORQUE,  

A GLOBALIZAÇÃO COMO FENÔMENO EVOCA O COOPERATIVISMO COMO PRINCÍPIO. 
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3. A SÍNTESE HISTÓRICA DA NÃO INCLUSÃO SOCIAL EM ESCALA DO COOPERATIVISMO 

NO BRASIL - A FERA 
 

A OCB nacional, como instituição, comemora 40 

anos, mas o cooperativismo oficial no Brasil possui 

119 anos (?). 

Como vamos infererir a inclusão social exaustivamente no corpo deste trabalho, que é a sua razão de 

ser, utilizarei aqui, em boa hora, o conceito deste imperioso paradigma moderno extraído do paper “Uma 

avaliação do atual processo de inclusão social no Brasil”, do eminente professor Roberto Cavalcanti de 

Albuquerque, apresentado no XX Fórum Nacional de Altos Estudos Estratégicos - INAE. “O conceito de 

inclusão social deita raízes em idéias e práticas da democracia política, social e econômica difundidas 

mundialmente ao longo do século XX, ressaltando entre elas, a sua coluna vertebral em três dimensões que 

são:  A primeira delas exprime-se na chamada inserção econômica. Ela se dá por ocupação produtiva 

estável e social protegida, além de geradora de renda suficiente ao atendimento das necessidades 

básicas em economia dinâmica onde a renda e a riqueza sejam bem distribuídas. A segunda é a 

inserção educacional, entendida como a aquisição, sobretudo na escola em seu sentido amplo, das 

habilidades e qualificações necessárias para viver e participar em economia e sociedade baseadas no 

conhecimento e informação. E a terceira dimensão diz respeito à inclusão digital, ou seja, ao acesso às 

ferramentas da informática e telemática, o que supõe o domínio, por meio da educação dos códigos e 

linguagens a tanto necessários”. 

A Bela e a Fera é o tradicional conto de fada frances, “La Belle et La Bête, publicado em 1740 por 

Gabrielle-Suzana Barbot, Dama de Villeneuve. Essa história da literatura mundial que tanto sucesso já fez 

no imaginário de adultos e crianças, homens e mulheres, jovens e velhos, novamente volta a cena na esteira 

do XIII Congresso Brasileiro do Cooperativismo 2010, suscitando igualmente o sempre atual jargão: “quem 

não aprende com os erros da história está condenado a repeti-los”.  

Estou sendo inspirado a escrever este artigo no arroubo literário internacional da FLIP-2010 - Feira 

Literária de Paraty, que tanto curto desde a sua estréia e me alimento intelectualmente todos os anos, onde 

posso sempre relembrar em forma de catarse a Semana da Arte Moderna (1922) do “herculeano e imbatível 

trio” dos Andrades, Oswald e Mário mais Tarsila do Amaral, cujo evento mudou a cara e o destino do país a 

partir de então.  

Arroubo literário a parte, vamos ao que interessa ou aos finalmente da história e do 

empreendedorismo coorporativo do cooperativismo brasileiro: 

A OCB nacional realizará no mês de setembro em Brasília o inédito XIII Congresso Brasileiro do 

Cooperativismo acoplado com o I Encontro Brasileiro de Pesquisadores Cooperativistas, mais de uma 

década depois da sua XII edição. Inédito porque, primeiramente ele será o resultado sistematizado de 38 

encontros regionais preparatórios, realizados pelas OCEs dos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal 

que estão demandando propostas e reivindicações cooperativistas locais, mas muitas delas de repercução no 

plano nacional, na base de “a soma das partes é maior que o todo”. Depois porque esse Congresso também 

será “revestido” com a presença de Delegados regionais tirados desses encontros estaduais, a fim de 

votarem as propostas e reivindicações em questão, numa espécie de Controle Social das ações e decisões 

nacionais e onde a fotossíntese, contido nos valores e princípios cooperativistas, permitirá a troca do gás 

carbônico do centralismo democrático de Brasília pelo oxigênio da cooperação e participação dos sócios das 

OCEs estaduais, à semelhança do que vem acontecendo nas diversas Conferências no país da saúde, do meio 

ambiente, das cidades e da defesa civil, pilotado pelos governos em seus três níveis, onde a participação 

popular tem sido o ponto alto, rico e diferenciado desses eventos. E isto nós conhecemos e denominados de 

DEMOCRACIA, base primeira e maior que rege a salutar vida do cooperativismo mundial, desde seus 

primórdios, razão inclusive de seu sucesso. “Um dos grandes avanços do governo Lula foi instituir no 
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País, a partir de 2003, algo que está previsto na Constituição Federal brasileira aprovada em 1988: a 

democracia participativa, que prevê um diálogo franco e permanente da sociedade civil com o 

governo. Desse diálogo, feito em conferências, conselhos, ouvidorias e mesas de negociação, saíram 

diversas políticas públicas e ações do governo ao longo dos últimos anos, promovendo o 

desenvolvimento do País e melhorando as condições de vida da população”. Ministro Luiz Dulci, 

gabinete da presidência da república.  “E isso nos leva à nossa quarta diretriz, que é o controle e a 

participação social. Acreditamos que "cuidar do Brasil" não é tarefa apenas do Governo, mas do povo 

inteiro. A participação não é apenas um direito da cidadania, mas um dever constitucional. Não 

elegemos um Governo para ficar esperando dele todas as soluções. Nesse contexto, o Ministério do 

Meio Ambiente tem valorizado e investido no bom funcionamento do CONAMA, espaço já 

consagrado de participação e controle social”. Palestra da Ex ministra Marina Silva  na I Conferência 

Nacional do Meio Ambiente, com o tema: “É hora de cuidar do Brasil. 

Agora: Qual será o motivo dessa “aparente quebra de paradigma” no Sistema Cooperativista 

brasileiro pilotado pela direção nacional 119 anos depois? Por que será que a OCB nacional resolveu ouvir 

as bases estaduais agora? O que está acontecendo no movimento e no sistema cooperativista brasileiro?  

Partindo da premissa que “Não há almoço grátis (There is free lunch)”, penso que aqui reside o NÓ 

GÓRDIO do Cooperativismo Brasileiro. E para isto precisamos mergulhar em sua gênese nos idos de 

1891 com a promulgação da primeira Carta Magna que oficializou e contemplou um “ARREMEDO DE 

COOPERATIVISMO – A FERA”, e este vem resistindo todo esse tempo, mas que agora, 119 anos depois da 

sua implantação, diante dos nossos múltiplos desafios nacionais e internacionais, pois o Brasil passa a 

ocupar pós crise financeira internacional e pós COP15 em Copenhague um papel estratégico mundial, e este 

velho Modelo Cooperativista-Colonialista, por não responder em tempo real a esses desafios 

multifacetados, encontra-se respirando por aparelho ou com o sinal amarelo e, se não houver uma radical e 

exponencial mudança estrutural, o Sistema Cooperativista Brasileiro – OCB nacional estará inexoravelmente 

com os seus dias contados, pois forças e propostas alternativas começam a surgir em larga escala no cenário 

social e econômico do país, pilotado pela batuta da Economia Solidária. Ressalto inclusive que o entrave não 

é de ordem política e econômica, mas sim e indiscutivelmente de governança e social, pois este modelo 

inquestionavelmente além de NÃO SER INCLUSIVO desde a sua nascente, em um universo de 13 Ramos 

atualmente com suas derivações, ele apenas contempla satisfatória e paradoxalmente três grandes segmentos 

econômicos que são: 1.o Agronegócio, 2.o Crédito e 3.a Saúde, em detrimento dos demais ramos, que por 

ironia são segmentos socioeconômicos inclusivos, mas que o modelo atual por ser elitista e centralizador em 

seu DNA, torna-se insensível aos multifacetados problemas, desafios e demandas nacionais. “A cooperativa 

é um empreendimento diferente das empresas encontradas na economia e que visam resultados e 

lucros. Esta forma organizacional é baseada em princípios doutrinários oriundos dos socialistas 

utópicos associacionistas e tem como lastro o ideário da igualdade, da solidariedade, da fraternidade, 

e da liberdade” (Bialoskorski Neto - USP, Governança e Perspectiva do Cooperativismo, Pg 3). 

3.1 - O gênese do Cooperativismo no Brasil 

O movimento cooperativo começou a ser conhecido no Brasil por volta de 1841, quando o imigrante 

francês Benoit Juies de Mure tentou fundar, na localidade de Palmital (pertencente ao município de São 

Francisco do Sul e hoje ao município de Garuva, em Santa Catarina), uma colônia de produção e consumo, 

falanstério, com base nas idéias de seu compatriota Charles Fourier. Em 1847, também o médico francês 

Jean Maurice Faivre, sob inspiração de Fourier, fundou no Paraná a Colônia Tereza Cristina. 
 

No decorrer do século XIX, com a chegada de imigrantes alemães e italianos, essas iniciativas foram 

mais freqüentes. Muitas das comunidades que se formara no território nacional, em especial no Sul do país 

tentaram resolver seus problemas de consumo, crédito, produção e educação, criando organizações 

comunitárias, aos moldes das que conheceram em suas pátrias de origem. 

 



10 

 

Além das iniciativas já citadas, pode se mencionar ainda as de Rio dos Cedros, Santa Catarina e Ouro 

Preto, Minas Gerais (1889), Limeira, São Paulo (1891) e Camaragibe, Pernambuco (1894). 
 

Já no século XX, em 1902, o jesuíta suíço Pe. Theodor Amstadt motivou os colonos de origem alemã 

a fundarem, em Vila Imperial, hoje Nova Petrópolis - Rio Grande do Sul, uma cooperativa Agrícola de Rio 

Maior, Cooperprima, no município de Urussanga. Mas vai ser só nas décadas de 50 e 60, que o 

cooperativismo teve relativa expansão no Brasil, mesmo assim com o seu ponto focal elitizado no 

cooperativismo agropecuário ou no agronegócio e na década de 90 ele ganha uma relativa escala econômica, 

mas continua pífio em inclusão social, conforme veremos a frente com números.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Encontro Preparatório da OCB/RJ para o III Congresso Brasileiro do Cooperativismo, realizado 

no dia 05 de agosto de 2010, no Hotel São Francisco, conforme foto acima, o eminente professor e colega 

Geraldo Magela, coordenando o evento em questão e em nome da direção da OCB nacional, trouxe-nos um 

conjunto de informações e orientações nacionais e internacionais em forma de diagnóstico, que para nós, 

procede como verdade parcial, mas, que no conjunto do Estado da Arte Cooperativa representa apenas a 

ponta do iceberg dos graves entraves e problemas estruturais do Sistema, não só de ordem econômica e 

política, mas, sobretudo de ordem social, advindo, desde a sua nascente, através da equivocada política da 

defesa de interesses da classe dominante na transição do Brasil Imperío/República, representada na época 

pelos senhores de engenhos e de fazendas de café que precisaram substituir a mão de obra escrava pela mão 

de obra européia a fim de continuar atendendo as demandas internacionais exclusivas do agronegócio 

brasileiro, resultando nesse pseudo Modelo Cooperativista-Colonianista (A Fera), deixando a deriva os 

valores e os princípios pétreos e fundamentais cooperativistas, preconizados pelo movimento 

socioeconômico de Rochdale, nesses 119 anos (1891/2010) de sua existência oficial no Brasil. Por causa 

dessa equivocada matriz, comparativamente com outras nações, o Brasil praticamente pouco evoluiu, tanto 

quantitativa, como qualitativamente, uma vez que a proposta brasileira já nasceu distorcida dos reais 

fundamentos cooperativistas como fenômeno e princípio alternativo de escala socioeconômica mundial, 

desde a chegada dos imigrantes italianos, alemães e japoneses no país após a promulgação da Lei Áurea e a 

libertação gradativa dos escravos a partir de 1888. “Esta origem doutrinária, dos empreendimentos 

cooperativistas, fazem com que estas organizações tenham uma particular arquitetura 

organizacional” (Bialoskorski Neto - USP, Governança e Perspectiva do Cooperativismo, Pg 3). 
 

E foi nesta mudança da mão de obra negra pela européia, que eu denomino de troca da guarda 

produtiva nacional, que o cooperativismo brasileiro perdeu a grande oportunidade de cumprir o seu 

singular papel social e a sua estratégica missão inclusivo-integradora desenvolvimentista, como 

preconiza o grande teórico do cooperativismo norte americano, Emory Bogardus: “a finalidade do 

cooperativismo não se limita meramente em fazer negócios, mas também, em “recriar comunidades”, 

instaurando novos processos de ajuda mútua e novos métodos de organização e trabalho. E a 

mutualidade, numa perspectiva universalista, muito pode contribuir para recriar e fortalecer 

comunidades, promovendo a ajuda mútua naquelas comunidades mais carentes e necessitadas de 

apoio” (Borgardus, 1964, pg.77). A bem da verdade cabe ressaltar que o cooperativismo cumpriu bem este 

papel no Brasil, mas para acomodar os interesses sociais, culturais e econômico-financeiro dos imigrantes e 

 Encontro Preparatório e Discussão 

dos Eixos Temáticos na OCB/RJ 
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não do povo brasileiro como um todo, em especial dos escravos libertados, daí a razão de ser da sua 

insensibilidade social. 
 

O cooperativismo surgiu no Brasil, apenas no final do século XIX. A principal causa de 

interesse por este novo tipo de sociedade foi a situação sócio-econômica criada com a abolição da 

escravatura. Parece, no entanto, que a conjuntura econômica brasileira da época, cuja evolução se 

deve a vários fatores, tais como.... o aparecimento de imigrantes, de forma significativa, nas atividades 

econômicas, etc., criaram condições favoráveis para a organização das primeiras cooperativas. 

(Durlo; Carlesso, 2005) Quando o cooperativismo em escala aportou em território brasileiro, no final do 

século XIX, oficializado pelo Constituição Federal de 1891, ele veio no bojo dos estritos interesses de uma 

elite, representada pelos barões do café e do açúcar, que se desfazia pela Lei Áurea, de um contingente de 

mão de obra negra em favor do agronegócio brasileiro, deixando esse segmento a Deus dará, já que o 

governo de então não possuía uma Rede de Proteção Social para a magnitude dessa ação, e o preço dessa 

desventura a sociedade vem pagando até a presente data. O cooperativismo, portanto, não cumpriu desde os 

seus primórdios a sua função social inclusiva em escala, conforme seus valores e seus sete princípios 

sintetizados acima por Bogardus, e até hoje ele padece dessa insensibilidade social. Daí deste meu novo 

artigo A Bela e a Fera. A Bela obviamente é representada pelo cooperativismo com C maiúsculo, 

preconizado no corpo de sua doutrina e também nas cores de seu símbolo, da sua bandeira e na letra de seu 

hino que ditam a regra deste nobre empreendimento social. Enquanto “a Fera” é o seu arremedo, 

cognominado no jargão popular de “coopergato”, cooperfraude ou cooperparaguaio”, neologismo criado 

para designar aquilo que é falso ou a margem do sistema e que tipifica a empresa de capital, pois essa 

cooperativa possui ora um único dono, ou alguns donos e até mesmo muitos donos, mas não TODOS OS 

DONOS. “Cooperativa é uma organização, de pelo menos 20 pessoas físicas, unidas pela cooperação e 

ajuda mútua, gerida de forma democrática e participativa, com objetivos econômicos e sociais 

comuns, cujos aspectos legais e doutrinários são distintos de outras sociedades. Fundamenta-se na 

economia solidária (capital coletivo) e se propõe a obter um desempenho eficiente, através da 

qualidade e da confiabilidade dos serviços que presta aos associados e usuários (clientes).” (X 

Congresso Brasileiro de Cooperativismo –1988 - Manual de Orientação para Constituição de Cooperativas – 

7ª Edição/1999 
 

3.2 - A contribuição do Cooperativismo no desenvolvimento nacional, segundo a OIT: 

 

A contribuição do cooperativismo, como economia de escala social e solidária, segundo a 

Recomendação 127/66 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, com sede em Genebra, Suíça, 

constata que “nos países em vias de desenvolvimento econômico, social e cultural, (como sempre foi o caso 

do Brasil), deve servir como meio para: 

 

 Melhorar a situação econômica, social e cultural das pessoas com recursos e possibilidades limitadas, 

assim como para fomentar seu espírito de iniciativa; 
 

 Incrementar os recursos pessoais e o capital nacional mediante estímulo da poupança e sadia utilização do 

crédito; 
 

 Contribuir para a economia, através do controle democrático da atividade econômica e de distribuição 

eqüitativa dos excedentes; 
 

 Possibilitar emprego mediante ordenada utilização de recursos; 
 

 Melhorar as condições sociais e completar os serviços sociais nos campos da habitação, saúde, educação 

e comunicação; 
 

 Ajudar a elevar o nível de conhecimento geral e técnico de seus sócios. Numerosas são as cooperativas 

que contribuem para trazer soluções aos grandes problemas com que se confrontam os países e a 

humanidade. “Pelo valor dessa contribuição que, ao longo dos anos, o cooperativismo transformou-se em 
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alternativa viável, na geração de trabalho e renda à população de muitos países, e vem cumprindo sua 

função no desenvolvimento dos setores urbano e rural. 

 

E, sem dúvida, a qualidade da contribuição do cooperativismo no desenvolvimento local, regional e 

nacional dependerá da capacidade e responsabilidade das pessoas cooperantes, que são a razão de ser da 

organização cooperativa”. 
 

                   Se o Sistema Cooperativista Brasileiro tivesse observado a recomendação 127/66 da OIT conforme 

especificações acima, a partir de sua criação em 1971 certamente teria desde então realizado um estratégico 

trabalho de inclusão socioeconômica desenvolvimentista nacional e hoje, 40 anos depois, ele estaria, não 

agonizando ou na encruzilhada do “ser ou não ser, eis a questão”, mas sim comemorando sua grande 

contribuição na construção de um PROJETO NACIONAL SOLIDÁRIO E COOPERATIVO DE INCLUSÃO 

SOCIAL, preconizado nos valores, compromissos e princípios cooperativistas, idealizados pelos seus 

abnegados fundadores nos idos de 1844, e que incendiou toda a Europa e o mundo de então, como rastilho 

de pólvora. 

 Em boa hora transcrevo abaixo o curioso e estimulante arroubo nacionalista dessa percepção acima, 

manifestada em 1937 pelos famosos Integralistas, denominados também de Camisas-Verdes*:  

  

“Quando olhamos para trás e verificamos o que o Integralismo já fez pelo Brasil, e voltamos para a 

frente, para antever o que ainda pretendemos fazer, sentimo-nos orgulhosos da nossa propria obra, 

envaidecemo-nos por sermos camisas-verdes. “Quando os municipios possuirem as cooperativas necessarias 

ao seu desenvolvimento economico, federadas nas sédes das provincias, por espécie e typo, e confederadas 

na Capital do Brasil, todas obedecendo á mais perfeita orientação de servir aos interesses supremos da 

Patria, não haverá mais sub-consumo, nem super-producção, porque os interesses dos consumidores se 

entrosarão com os dos productores. Para isso é preciso muito bôa vontade e grande dóse de perseverança. E’ 

obra para ser concluida no espaço minimo de dez annos, si houver a collaboração de todos os interessados 

no desenvolvimento do cooperativismo no Brasil”. 

                                                                                                            Integralista, João França da Silva - 1937 

Livro: Como se organisa uma Cooperativa? 
                                                                                                                                                                                                                                                  

 Creio piamente que só (re)tomando essa fé, denodo e sentimento nobre de missão e visão 

nacionalista dos Camisas-Verdes é que veremos esse poderosa e planetária ferramenta da economia social 

oferecer a sua cota de contribuição de inclusão social em escala, com geração de trabalho e melhor 

distribuição de renda e desenvolvimento local sustentável 

3.3 - Espiando a força socioeconômica do Cooperativismo no Panorama Mundial: 
 

 A cooperação que, em todos os lugares, reponde à necessidade do ser humano é, na verdade, um 

conceito universal. As cooperativas estão presentes em todos os países e em todos os sistemas econômicos e 

culturais. 
 

Segundo o relatório do Banco Mundial “seria difícil encontrar um sistema mais eficaz do que o 

cooperativo para encorajar e estimular a participação ativa das populações, na realização de 

programas de desenvolvimento”. 
 

Em vários países, as cooperativas apresentam as mais diversas realizações, conforme exemplos 

citados abaixo: 
 

 No Japão, as cooperativas ocupam um lugar relevante no desenvolvimento das regiões rurais; 
 

 Nos Estados Unidos foram as cooperativas que levaram a energia elétrica ao mundo rural no decorrer da 

última geração; 
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 Na Romênia, as cooperativas de turismo e viagem são as primeiras do país, pela importância de sua rede 

e pelo número de estações de férias; 
 

 Na Índia, cerca de metade da produção açucareira vem de cooperativas; 
 

 Na região baixa da Espanha, as cooperativas de Mondragon fazem parte, em escala nacional, dos maiores 

fabricantes de refrigeradores e de equipamentos eletrodomésticos; 
 

 Na Itália, as cooperativas operárias de diversos setores são reconhecidas como o setor de ação mais 

eficaz, na luta contra o desemprego; 

 

 No Canadá, um habitante em três é membro de uma cooperativa de crédito, e mais de 75% da produção 

de trigo e outros cereais do país passam pelas mãos de cooperativas de comercialização; 
 

 Nos mercados de distribuição de produtos alimentares da Europa, as cooperativas de consumo estão na 

frente em vários países e: Finlândia e Suíça ocupam os primeiros lugares; 
 

 Entre os cinqüenta maiores sistemas bancários do mundo, cinco são cooperativos. Destacam-se França, 

Alemanha, Holanda, Estados Unidos e Japão; 
 

 Nos países escandinavos, as cooperativas agrícolas têm de longe a maior parte do mercado da maioria dos 

produtos, às vezes mais de 90%; 
 

 Na França, Polônia e Filipinas funcionam com muito sucesso as cooperativas escolares.  
 

O movimento cooperativista internacional conta com mais de 800 milhões de pessoas: por isso, 

é um importante movimento sócio-econômico mundial. 

 

Se por um lado o país sabe que o Sistema OCB nacional com suas OCEs, não é falso, pois ele existe 

“legalmente” pilotado sobre a égide da Lei 5764/71 e da Medida Provisória 1715/98, por outro lado, ele 

precisa agora, mas do nunca, ser verdadeiro e cumprir a sua função social, porque como diz o velho ditado: 

“Nem tudo que é legal é moral e nem tudo que é moral é legal”, e este é o caso do Sistema Cooperativista 

Brasileiro quando confrontado com o inexorável Movimento da Economia Solidária no país, através da 

UNICAFES - União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, atual 

contraponto da OCB nacional, que certamente de curto prazo pode não feri-la de morte, mas já lhe traz 

grandes prejuízos morais e materiais, e não pouca inquietação no seio da liderança ocebiana nacional e 

regional. “Nós somente podemos existir se provarmos a nossa necessidade juntos aos sócios 

cooperados.” Discurso de posse da Dame Pauline Green, presidente da ACI, na Assembléia Geral da ACI 

em 2009).  

 
II Congresso da Economia Solidária-2010                                                                                                                                                                      

Uma das propostas: Criação do Ministério da Economia Solidária 

 

Nos dois capítulos a seguir, denominados: A gênese do Cooperativismo e o Desenvolvimento 

Sustentável e Cooperativismo e Economia Informal, diametralmente oposto do que ocorreu nesses 119 

anos de cooperativismo no Brasil, apresentei a importância desse empreendedorismo de escala social na 
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qualidade de contraponto e proposta alternativa de escala ao modelo econômico neoliberal vigente, filho 

insustentável da revolução e do capitalismo industrial, ressaltando que os valores, princípios e fundamentos 

do cooperativismo representam a panacéia global, mas, de repercussão local, das demandas 

socioeconômicas multifacetadas, imposta pela globalização ou mundialização do comércio. E este modelo 

certamente pelos benefícios oferecidos à humanidade desde Rochdale, na Inglaterra, em 1844, eu adjetivo de 

A BELA, e seu arremedo, que é o caso neste momento do precário Sistema Cooperativista Brasileiro, de A 

FERA. “A possibilidade da existência do cooperativismo não pode estar fundamentada apenas na 

existência da instituição chamada cooperativa, mas sim na existência intrínseca do espírito 

cooperativista. Podemos cair num grande erro ao tentar criar a instituição para depois desenvolver o 

espírito”. História do Cooperativismo, autora advogada Mariângela Monezi. 

Espero, torço e desejo que esse XIII Congresso possa reparar ou corrigir as graves distorções 

históricas do Sistema Cooperativista que repercutiram e repercutem negativamente na vida social e 

econômica do país, onde na relação custo versus benefícios, o Sistema robustecido com o seu “S” desde 

1998 encontra-se deficitário no plano social, considerando que a maioria dos países que abraçaram esse 

empreendimento como ferramenta estratégica inclusiva de Políticas Públicas de Estado possui em média 

cinqüenta por cento de sua população economicamente ativa engajada nesse eficaz modelo socioeconômico 

alternativo e inclusivo, conforme número apresentado pela ACI - Aliança Cooperativista Internacional 

abaixo: 

NÚMERO E PORCENTAGEM DE COOPERATIVAS E COOPERADOS NA POPULAÇÃO ADULTA DO MUNDO: 

 

 

 

 

O cooperativismo brasileiro só adquiriu um real e significativo crescimento a partir da década de 90, 

graças a Constituição Cidadã de 1988, que alforriou o movimento da tutela do estado. Portanto, durante 108 

anos, de 1891 a 1990, o movimento cooperativista esteve estagnado, não cumprindo no plano nacional-

estratégico a sua função social inclusiva desenvolvimentista, diferentemente dos países acima mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

É de bom alvitre lembrar que a Sociedade Civil Organizada que permitiu a criação da Lei 5764/71 que 

criou o Sistema Cooperativista Brasileiro, juntamente com o valor agregado, da Medida Provisória 1715/98 

• Europa, 300 mil cooperativas e 140 milhões de cooperados 
• Áustria, Canadá, Finlândia, Israel - 70 a 79% cooperados 
• França - 61% cooperados 
• Bélgica e Noruega – 50 a 59% cooperados 
• Estônia 40% cooperados 
• Índia 520.000 cooperativas, 236 milhões de cooperados  
• EUA, Dinamarca, Japão, Portugal - 40 a 49% cooperados 
• Brasil - 4% cooperados                                                                                                                                                             

 
Fonte: Site da ACI 
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que criou o Sescoop - Serviço Nacional de Aprendizado do Cooperativismo, a despeito deste ser este uma 

excrescência doutrinária, espera objetivamente que o Sistema cumpra a sua precípua Missão que é de ser um 

órgão consultor técnico do governo em seus três níveis: União, Estados e Municípios, em Políticas Públicas 

de estado, Planejamento estratégico e Governança Cooperativa, a fim de materializar a função social dos 

valores, princípios e fundamentos do cooperativismo que é de Inclusão social, Geração de trabalho com 

melhor distribuição de renda e Desenvolvimento Local Sustentável.  Se assim não fosse, o ex-ministro e o 

único brasileiro presidente da ACI – Aliança Cooperativista Internacional, Roberto Rodrigues, não nos 

brindaria com esta verdade: “O Cooperativismo é um parceiro ideal para governos sérios”. 


