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 INTRODUÇÃO 

 Quando o assunto é cooperativismo, rapidamente lembra-se de sociedades De 

trabalhadores, onde a ajuda mútua impera; porém a realidade não é bem assim. A origem e 

a evolução histórica do cooperativismo ao serem analisadas evidenciam um embasamento 

doutrinário voltado, inicialmente, para melhorar a vida dos trabalhadores, onde exploradores 

e explorados não existiriam. Atualmente a realidade das cooperativas é outra, pois é 

impossível resistir ao avanço do capitalismo. 

Esses pressupostos foram discutidos e analisados na disciplina “Cooperativismo e 

Agroindústria”, ministrada pelo professor Elpídio Serra, no curso de Mestrado em Geografia 

da Universidade Estadual de Maringá. As discussões e reflexões em sala de aula serviram, 

depois, para embasar estudo de campo na Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória, 

objetivando verificar a práxis de uma cooperativa de produção. 

A Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória – COPAVI, localiza-se na região 

noroeste do estado do Paraná, no município de Paranacity. Esta cooperativa, sendo de 

produção, funciona como sustentação de um assentamento coletivo, onde tanto o 

assentamento, quanto a cooperativa, são produtos da luta do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST) 

 Visando apreender tal relação, são pertinentes a exploração dos marcos teóricos do 

cooperativismo e informações coletadas in loco na COPAVI. Com base nesse material, 

elaborou-se um texto dissertativo, o qual está estruturado em dois momentos. No primeiro 

momento o texto aborda, em linhas gerais, a origem e a evolução histórica do 

cooperativismo, apontando também seu desenvolvimento no Brasil; no segundo momento é 

apresentada a síntese da formação e organização da Cooperativa de Produção 

Agropecuária Vitória. 
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 A ORIGEM DO COOPERATIVISMO 

 O cooperativismo surgiu como meio de defesa dos trabalhadores excluídos do mercado de 

trabalho em virtude da Revolução Industrial na Europa. Neste contexto, vários autores 

contemporâneos do século XIX, estruturaram a doutrina cooperativista, visando eliminar o 

individualismo, a competição, a ganância e a existência de exploradores e explorados. Entre 

eles está Robert Owen (1771-1858), Philippe Joseph Benjamim Buchez (1796-1865), Louis 

Blanc (1812-1882), Marie Charles Fourier (1772-1837), que são considerados utópicos em 

razão dos seus ideais de justiça e por focalizar o pensamento cooperativo sob o ponto de 

vista doutrinário. 

 De acordo com as considerações de Pinho (1982), a doutrina cooperativista surgiu na 

Europa (Inglaterra e França) no século XIX. No início o aparecimento das cooperativas 

estava ligado ao ideal de justiça e de fraternidade, pois era evidente a preocupação de 

diversos estudiosos com as conseqüências da Revolução Industrial. 

 Até o século XVIII houve várias tentativas isoladas visando a ajuda mútua, ou seja, superar 

a miséria. Contudo, somente no século seguinte, em 1844, o cooperativismo ganhou forma 

concreta por meio de um grupo de tecelões de Rochdale, sob a liderança de Owen. 

 Vinte e oito tecelões de Rochdale (distrito de Lancashire, na Inglaterra), conseguiram, pela 

primeira vez na história do cooperativismo, concretizarem os ideais cooperativistas, 

elaborando alguns projetos, que visavam basicamente melhorar as condições domésticas e 

sociais de seus membros. 

 Com esses objetivos, a proposta ganhou forma concreta sob a liderança de Owen, que 

ficou conhecido como o pai do Cooperativismo, além de exercer grande influência sobre os 

pioneiros de Rochdale, no contexto da evolução do pensamento. A experiência desses 

pioneiros marcou o sistema cooperativista, refletindo seu sucesso até os dias de hoje, “O 

sucesso transformou a experiência dos pioneiros de Rochdale em símbolo, e as normas 

elaboradas pelos 28 tecelões são, em parte, até hoje seguidas pelas cooperativas do mundo 

inteiro” (PINHO, 1982, p.33). 

 Entre os precursores do sistema, cabe salientar o nome de Charles Gide (1847-1932), que 

enumerou as doze virtudes do ideal cooperativista: 

 

1- Viver melhor; 

2- Pagar a dinheiro; 

3- Poupar sem sofrimento; 

 10695



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

4- Suprimir os parasitas; 

5- Combater o alcoolismo; 

6- Interessar as mulheres nas questões sociais; 

7- Educar economicamente o povo; 

8- Facilitar a todos, o acesso à propriedade; 

9- Reconstituir uma propriedade coletiva (patrimônio cooperativo); 

10-  Estabelecer o “justo preço”; 

11- Eliminar o lucro capitalista e 

12- Abolir os conflitos. 

 Estas virtudes foram incorporadas pela ACI (Aliança Cooperativa Internacional), que 

também deu caráter normativo às cooperativas. A ACI, no congresso em 1966, ocorrido em 

Viena, considerou como princípios da doutrina cooperativa: 

1- adesão livre – também conhecida como princípio da porta aberta, 

e que possibilita o ingresso ou a retirada do cooperado, 

voluntariamente, sem coerção ou discriminação por motivos 

políticos, religiosos, éticos ou sociais; 

2- Gestão democrática – ou administração dos próprios 

cooperados, através de delegados eleitos, por tempo determinado, 

em assembléias gerais, nas quais cada associado tem direito a um 

voto apenas, sem nenhuma relação com sua participação no capital 

social; 

3- distribuição das sobras líquidas: a) ao desenvolvimento da 

cooperativa; b) aos serviços comuns; c) aos associados “pro rata” 

das operações que cada um realizou com a cooperativa; 

4- taxa de juros limitada ao capital social – ou pagamento de juros 

módicos ao capital, considerado este apenas como fator de 

produção; 

5- constituição de um fundo para educação dos cooperados e do 

público em geral; 
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6- ativa cooperação entre as cooperativas, em plano local, nacional 

e internacional. 

 A doutrina cooperativa coloca em primeiro lugar o ser humano e procura, através do 

princípio do “self-help” (ajuda-te a ti mesmo) e da associação democrática (ajudemo-nos uns 

aos outros), sanar os males da sociedade capitalista e prestar serviços. 

 TIPOS DE COOPERATIVAS 

 Segundo Maurer Junior (1966:114), as cooperativas mais comuns se dividem em 4 tipos, 

que são classificadas como sendo: de consumo; de produção; de crédito e as agrícolas. 

Porém, a distinção fundamental está entre cooperativas de consumidores e cooperativas de 

produtores. 

 AS COOPERATIVAS DE CONSUMO 

 Têm como objetivo garantir aos associados-usuários um suprimento melhor dos artigos de 

que necessitam para o seu uso, sejam artigos domésticos, gêneros alimentícios, bens 

móveis ou imóveis, serviços diversos, dinheiro e assim por diante. 

 A grande preocupação dessa cooperativa é eliminar o intermediário, assegurar a qualidade 

do produto, defender os interesses do consumidor, reduzir os custos comprando em grande 

quantidade diretamente da fonte produtora. Dessa forma, existe a necessidade da 

cooperativa obter um número significativo de associados para conseguir um bom capital de 

giro e, também, unir-se a outras cooperativas de consumo para se beneficiar das vantagens 

dos preços das centrais de compras, da racionalização administrativa, etc. 

 AS COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO 

 Esse tipo de cooperativa tem o objetivo de eliminar o patrão, dar amparo ao produtor e ao 

trabalhador, garantindo-lhe melhor rendimento e maior rendimento pelo seu trabalho. As 

cooperativas de produção classificam-se de acordo com os serviços prestados aos seus 

associados. 

Temos, assim, sociedades, que realizam o próprio trabalho da 

produção ou, com mais freqüência, exercem atividades 

complementares, por exemplo, o beneficiamento e a elaboração dos 

produtos, a sua venda, a aquisição econômica dos implementos e 

da matéria-prima necessários para a produção, serviços de 

assistência e de orientação e a realização de quaisquer tarefas que 

requeiram máquinas dispendiosas ou, em geral, recursos maiores 
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do que aqueles de que dispõe o produtor comum.(MAURER 

JUNIOR, 1966:135). 

 

 O COOPERATIVISMO NO BRASIL 

 O sistema cooperativista teve início no Brasil no fim do século XIX, por meio de um 

pequeno grupo de intelectuais e idealistas. As cooperativas surgiram nos centros urbanos, 

com a finalidade de superar a dificuldade do abastecimento de bens de consumo. Alguns 

anos mais tarde, foram organizadas cooperativas na área rural, mais precisamente nas 

colônias de imigrantes no sul do Brasil, particularmente na região produtora de café, tendo 

como objetivo combater a ação de intermediários na comercialização. 

 Já no século XX, precisamente em 1932, efetiva-se o cooperativismo no Brasil com o 

decreto 22.239/32, pautado nas características rochdaleana. Assim, os princípios se 

baseavam na gestão democrática, adesão livre, juros limitados ao capital, singularidade de 

voto, etc. Pinho (1982:121), ao analisar o art. 2º do decreto 22.239/32, observa que é “[...] 

evidente a colocação do capital a serviço de pessoa humana”. 

 Cabe salientar que no Brasil a dinâmica cooperativa diante do processo capitalista perde 

rapidamente suas características iniciais. Como já foi citado, o cooperativismo brasileiro 

sofreu influência do pensamento cooperativo rochdaleano. A fase de tal predomínio se deu 

desde o início da implantação das primeiras cooperativas, ou seja, final do século XIX até o 

início da década de 1970. Após, se torna nítida a priorização do caráter empresarial na 

maioria das cooperativas brasileiras, principalmente em virtude da presença de serviço de 

extensão rural do governo, ação de divulgação e crédito rural. Assim, foi possível viabilizar a 

estrutura de armazenagem, sustentando, desta forma, as cooperativas que passaram a 

receber, armazenar e comercializar a produção dos associados. 

 Dentro do contexto de implementação do cooperativismo no Brasil, Loureiro (1981, p. 19) 

ressalta que esse sistema, em nosso país, se ajustou à dinâmica de um desenvolvimento 

desigual, em que: 

O funcionamento e a expansão do cooperativismo agrícola são 

fortemente condicionados pela dinâmica do modelo de acumulação 

de capital vigente no país, cuja característica fundamental é o 

desenvolvimento desigual da sociedade brasileira. Esta tendência à 

desigualdade, inerente à lógica da expansão do capital, é agravada 

por uma complexa rede de relações de dependência das economias 

centrais do sistema capitalista e que são importantes condicionantes 

do desenvolvimento. 
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 A referida autora considera ainda desequilíbrio regional relacionado à questão do 

desenvolvimento das cooperativas. Tal desequilíbrio é conseqüência de diversos fatores, 

tanto históricos, como econômicos e políticos. Ela deixa claro que a concentração do 

cooperativismo agrícola está nas regiões mais desenvolvidas do Brasil: Sudeste e Sul. 

 Segundo Loureiro (1981) atualmente as cooperativas estão capitalizadas voltando sua 

produção para a exportação ou produção de matérias-primas para a indústria, deixando a 

produção de alimentos básicos condicionada a políticas de preços e estímulos que emanam 

do setor público. 

 

 O COOPERATIVISMO NO ESTADO DO PARANÁ 

 

 No Estado do Paraná verifica-se um maior desenvolvimento do cooperativismo a partir da 

década de 1970. A partir desta década intensifica-se o processo de produção e de 

modernização tecnológica, “em resposta aos estímulos das políticas de incentivo à 

exportação e aos preços em ascensão dos produtos agrícolas no mercado internacional” 

(MARANDOLA E RODRIGUES, 1990:108). 

 Neste contexto se estabelece um estreitamento entre agricultura e indústria, onde a 

segunda, através da produção de bens de capital e insumos para a agricultura, intensifica 

sua importância, deixando a primeira na sua dependência. 

 Desde a sua criação, as cooperativas no Paraná, têm passado por inovações tecnológicas 

e, conseqüentemente, têm se capitalizado, distanciando-se, assim, da doutrina 

cooperativista e sendo substituída por um conjunto de princípios capitalistas, onde o lucro é 

o objetivo primeiro. 

 O COOPERATIVISMO NOS ASSENTAMENTOS 

 A Reforma Agrária implica na realização de parte dos anseios da classe trabalhadora 

brasileira de construir uma sociedade justa e igualitária. Assim, o MST (Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra), propõe algumas medidas necessárias para a 

democratização da propriedade da terra e dos meios de produção. 

 Através da luta pela reforma agrária o MST se desenvolveu e se organizou. Uma etapa 

desse processo se inicia com a formação dos grupos de famílias que inclui, por parte do 

MST, na realização dos trabalhos de conscientização para o embasamento e na construção 

da identidade, constituindo o integrante como “sem terra”. 
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 Em 1986 aconteceu o I ENCONTRO NACIONAL DOS ASSENTADOS, onde o resultado foi 

a conquista do Programa Especial de Crédito à Reforma Agrária – PROCERA, que veio a 

ser então a principal linha de crédito dos assentamentos. De 1987 a 1989 houve a 

multiplicação de diferentes associações de produtores. Além de organizar a produção, era 

preciso tratar da compra de máquinas, de animais, compra e venda de produtos, etc. e, mais 

tarde o uso coletivo da terra. 

 A organização da proposta de Cooperação Agrícola para os assentamentos, surgiu a partir 

de 1990. Tal proposta foi formulada através das experiências do MST com relação a 

algumas cooperativas de crédito, de comercialização e de produção organizadas pelo 

Movimento. 

 O Sistema Cooperativista dos Assentados (SCA) é a instância que cuida dos assuntos da 

produção, da comercialização, da tecnologia, da agroindústria, do crédito rural e da 

organização de base. A meta do SCA é organizar cooperativas nos assentamentos, 

permitindo, desta forma, uma boa qualidade e viabilizando positivamente a organização de 

produção dos assentados. A organização do SCA pode ser representada através de um 

organograma que destaca: 

 a) na base: Cooperativas de Produção e Comercialização; 

 b) em nível de Estados: criar as Centrais Estaduais; 

 c) a nível nacional: criar a Confederação Nacional das Cooperativas, 

o que aconteceu em maio de 1992, quando foi criada a CONCRAB: 

Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil’. (MST. 

Caderno de Formação nº 20). 
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ESQUEMA ORGANIZACIONAL DO SISTEMA COOPERATIVISTA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        

 

 

 

Fonte: MST. Caderno de Formação nº 20  
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 O desafio da SCA “é manter a articulação entre esse conjunto de experiências de 

Cooperação Agrícola, que vai desde a participação dos assentados individuais, passando 

pelos grupos coletivos, pelas Associações, pelas Cooperativas de Base, até chegar nas 

Centrais Estaduais e Confederação Nacional”. (MST. Caderno de Formação nº 20). 

 ASPECTOS DO ASSENTAMENTO DE SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE PARANACITY 

 O município de Paranacity localizado no Noroeste do Paraná entrou na história da luta 

organizada dos trabalhadores rurais sem terra, em virtude da ocupação pelos integrantes do 

MST na fazenda Santa Maria. A ocupação na Fazenda Santa Maria iniciou-se em 1988 

dando origem ao assentamento da COPAVI, porém sua implantação foi efetivada em 1993, 

contemplando inicialmente 16 famílias, provenientes das regiões oeste e sudoeste do 

Paraná. 

 No início os assentados ocuparam uma área de 98,7 alqueires ocupada por lavoras de 

cana-de-açúcar que se encontrava desapropriada pelo INCRA, desde 1988. Contudo, a 

mesma estava arrendada irregularmente, o que culminou a disputa pela sua posse. Como 

observa Serra: 

O primeiro fato histórico digno de registro foi a desapropriação da 

área do assentamento há aproximadamente onze anos atrás. O 
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Incra desapropriou, mas a prefeitura do município arrendou a terra 

para uma usina de álcool, dando início assim, a uma nova fase 

litigiosa que só terminou em 1993 com a ocupação por parte dos 

legítimos beneficiários (1997, p. 43). 

 A ocupação vai inaugurar um período de luta pela terra, que resistiu durante mais de cinco 

anos, tempo que durou a conquista do direito sobre a propriedade. Segundo depoimento de 

um assentado este foi um período muito difícil para a sobrevivência, uma vez que a área 

estava ocupada e impossibilitava o cultivo da terra. Este período durou aproximadamente 

sete meses; neste tempo os assentados para se sustentar, foram obrigados a exercer 

atividades de trabalhador rural volante nas fazendas da região. 

 A resistência em cima da área ocupada, só foi possível em razão do apoio da Igreja e de 

outros segmentos da sociedade. A Igreja foi uma das peças chaves, no sentido de 

convencer as autoridades e a população para aceitar os assentados, visto que a população 

considerava os sem terra como “invasores, marginais e vagabundos, apropriando-se de uma 

propriedade alheia” (SANTA MENINA, Jornal de Arquidiocese de Maringá, 1997). 

 Concretizado o assentamento, optou-se pela forma coletiva de exploração da terra, em face 

das péssimas condições do solo para a agricultura. Por causa das condições desfavoráveis 

do solo, exauridos em conseqüência da exploração intensa que não possibilitava 

assentamento individual, já que as famílias assentadas teriam que possuir recursos 

financeiros disponíveis o suficiente para recuperar o solo, a exploração coletiva surge como 

alternativa viável. Nesta perspectiva é que foi fundada a COPAVI - Cooperativa de Produção 

Agropecuária Vitória. 

 AS CARACTERÍSTICAS DA COOPERATIVA 

 A Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória – COPAVI, fundada no dia 10 de julho de 

1993, está ligada à Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil 

(CONCRAB). Atualmente, a COPAVI, é composta por um quadro de sócios trabalhadores 

organizados nos setores de produção, industrialização e comércio. O patrimônio da 

Cooperativa pertence a todos os associados. 

 A produção da cooperativa é voltada especialmente para os derivados do leite (queijo, leite 

pasteurizado, doce de leite, entre outros), da cana (água-ardente, rapadura, melado, açúcar 

mascavo, entre outros) e da banana (doces cristalizados), além do desenvolvimento no 

setor das hortaliças, com produção ecológica. Os produtos ‘in natura’, assim como os 

industrializados, são comercializados a maior parte, nos municípios de Paranacity e 

Maringá. 
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 A divisão social do trabalho da Cooperativa de acordo com o regimento interno é 

organizada em setores e departamentos distintos: Setor de Produção, Comercial e de Apoio. 

O setor de produção é composto pelo departamento da pecuária, da lavoura, da horta e da 

indústria; o setor comercial é constituído pelo departamento de vendas e de entregas e o 

setor de apoio pelo departamento de serviços, financeiro e de secretaria. 

 Cada associado trabalha num determinado setor, selecionado conforme aptidão e 

habilidade para o desempenho de uma função. Caso alguém esteja descontente, 

necessitando de mudança, reivindica a transferência de setor ou de função para o 

coordenador responsável. O pedido de transferência é analisado pelo conselho deliberativo 

e conforme o caso, é aceito ou não. 

 A remuneração de cada trabalhador é calculada de acordo com o faturamento da 

Cooperativa. A renda per capita familiar no assentamento é entre dois a três salários 

mínimos, dependendo das horas trabalhadas pelo associado. De acordo com o regimento 

da cooperativa, os jovens de 14 a 18 anos só podem prestar serviços com autorização dos 

pais e desde que o trabalho não prejudique os estudos. 

 Uma das preocupações da cooperativa é incentivar a educação e formação dos seus 

integrantes, embora no assentamento não exista escola em razão da proximidade com a 

cidade de Paranacity. As crianças e jovens do assentamento cursam o ensino fundamental 

e médio e alguns adultos fazem supletivo no município. Os que buscam uma formação 

superior podem estudar em Universidades e faculdades da região. 

 Referente ao lazer, os moradores do assentamento participam de jogos de futebol, festas 

internas no assentamento e participam de outras atividades culturais na cidade de 

Paranacity. As mulheres se contentam apenas com jogos de bingos aos domingos. 

 Em uma conversa informal com um assentado, ele assim compara seu padrão de vida 

antes e depois de chegar ao assentamento: “minha vida mudou totalmente! Antes eu era 

uma pessoa estressada, doente, levava uma vida de preocupações, insegurança, 

instabilidade financeira e até tinha medo. Agora me sinto tranqüilo, trabalho, sei que aqui 

tenho o que comer todo dia, segurança pra minha família e tenho uma vida digna de ser 

vivida, me acostumei muito bem com o sistema da cooperativa”. 

 Com base neste depoimento e em outros, constata-se que há uma satisfação entre os 

moradores do assentamento com relação à forma de organização e produção. Isto contribui 

para o fortalecimento dos princípios do cooperativismo. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Diante dos marcos teóricos do funcionamento dos princípios cooperativista, verifica-se que 

estes princípios foram perdendo seu significado ao longo do tempo, em parte em função do 

avanço do capitalismo, uma vez que ambos apresentam sentidos antagônicos. Enquanto o 

sistema cooperativista prima pela ajuda mútua, o sistema capitalista visa a apropriação 

individual do capital. 

 Neste sentido, a COPAVI representa um suporte econômico aos assentamentos de 

Paranacity, ou seja, torna-se uma alternativa de sobrevivência, uma vez que, a área do 

assentamento é escassa para atender todas as famílias, além das condições desfavoráveis 

do solo ao desenvolvimento agrícola. 

 Cabe mencionar que a visita à COPAVI permitiu entender a organização e a dinâmica de 

uma cooperativa de produção. A busca de alternativas se encontra presente na Cooperativa. 

Além da produção de laticínios, a cooperativa aposta na fabricação de frutas cristalizadas, 

onde os associados acreditam ser a mais promissora atividade do momento. Com isso, 

pode-se concluir que a forma de organização do assentamento Santa Maria do município de 

Paranacity, é uma opção para atenuar as dificuldades dos assentados, sendo uma forma de 

viabilizar social e economicamente os projetos de reforma agrária. 
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