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1 – INTRODUÇÃO. 

 
O objetivo do presente artigo é fazer um estudo introdutório, a partir do método do 

materialismo histórico, das ações de duas2 Cooperativas: o modelo capitalista e o modelo 
socialista. O estudo consiste em uma análise comparativa, com a finalidade de explicitar as 
contradições e avaliar em que medida o cooperativismo pode ser uma alternativa de aumento de 
salário ou ganhos aos trabalhadores do campo na luta pela superação do modo de produção 
capitalista. Segundo Haddad (2006.p, 210) a Cooperativa representa a possibilidade de superação 
do despotismo da divisão manufatureira do trabalho e da anarquia da divisão social do trabalho 
tal como Marx afirmava na obra O Capital, mas que, no entanto, possui suas contradições no 
sentido próprio da estratégia cooperação para lutar contra o capital explorador, tentando estreitar 
os laços antagônicos existente na relação capital e trabalho. Sendo assim indagamos: há 
possibilidades concretas, na atualidade, de os trabalhadores organizarem-se em cooperativas que 
lhes possibilitam alternativas de aumento de salários ou ganhos e, ao mesmo tempo, serem estas 
cooperativas possibilidades de superação do capitalismo? Até que ponto as cooperativas 
existentes se diferenciam das empresas e representam a superação do despotismo da divisão do 
trabalho na produção e da anarquia do mercado? Utilizamos como técnica de pesquisa 
observações, entrevistas e coleta de documentos dos dois modelos de cooperativas visitados, 
além de pesquisa bibliográfica de autores relacionados ao materialismo histórico. O presente 
estudo, nos limites deste texto coloca-se como uma primeira aproximação na contribuição para o 
estudo geográfico, problematizando o debate envolvendo o sistema de cooperativas existentes em 
ação, para o desenvolvimento de futuras pesquisas. 

 
2. A QUESTÃO DAS COOPERATIVAS NA ANÁLISE MARXISTA. 

 
A crise dos artesões da Grã-Bretanha do século XVIII, conseqüência da primeira 

Revolução Industrial, em que o sistema tecnológico da industrialização acabou atingindo o 
sistema de trabalho dos ofícios especializados empobrecendo a categoria, acabou encontrando no 
sistema de cooperação uma estratégia de reação em relação à ação modernizadora que a 
utilização da maquinaria no processo industrial ocasionou no sistema fabril. Diante dessa crise e a 
super crise e exploração do sistema de trabalho do proletariado fabril, industriais desenvolvidos 
como Owen, fizeram do objeto institucional a criação de leis para limitar a jornada de trabalho 
aplicando em políticas de bem estar social, porém o cumprimento burocrático institucional no 
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sistema capitalista obedece a estratégias fundamentais para manter o regime capitalista em pleno 
desenvolvimento. 

 
Em vez de explorar plenamente os trabalhadores que empregava, Owen decidiu, ainda na primeira 
década do século XIX, limitar a jornada e proibir o emprego de crianças, para as quais ergueu 
escolas. O tratamento generoso que Owen dava aos assalariados resultou em maior produtividade 
do trabalho, o que tornou sua empresa bastante lucrativa, apesar de gastar mais com folha de 
pagamento. Singer 2002.p, 24-25). 

 
       A necessidade de ampliação na produção de mercadorias fez com que o sistema de 
cooperação e organização espacial do trabalho, passasse a se tornar instrumento importante do 
regime capitalista para maximizar a produtividade do trabalho. Segundo Marx (1985.p, 257), a 
atividade de um número maior de trabalhadores, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, para 
produzir a mesma espécie de mercadoria, sob o comando do mesmo capitalista, constitui histórica 
e conceitualmente o ponto de partida da produção capitalista. Segundo Singer (2002, apud Cole 
1944.p, 20), o que Owen queria propor não significava uma espécie de ajuda de custo aos pobres, 
“mas uma mudança completa no sistema social e uma abolição da empresa capitalista”. O sistema 
Cooperativo foi muito beneficiado por suas idéias, porém Owen foi duramente combatido pelos 
membros da classe alta Britânica, afinal com a criação da chamada Aldeia Cooperativa encarada 
com uma organização do futuro, onde os indivíduos que nela ingressavam sempre agiam em 
resposta a exploração capitalista do sistema de trabalho. 
 

Muitas das sociedades cooperativas que foram fundadas no fim dos anos 20 e começo dos anos 30 
do século XIX eram desta espécie, originadas ou de greves ou diretamente de grupos locais de 
sindicalistas, que haviam sofrido rebaixa de salários ou falta de emprego. Algumas destas 
cooperativas foram patrocinadas por sindicatos; outras foram criadas com a ajuda de sociedades 
beneficentes cujos membros provinham do mesmo ofício.(Singer 2002.p, 29 apud Cole 1944.p, 
24). 

 
 O sistema cooperativo de consumo segundo Singer (2002.p, 39-40), desempenhou papel 
importante no cooperativismo europeu. Sendo a mãe das cooperativas foi a Cooperativa dos 
Pioneiros Eqüitativos de Rochdale, tendo surgido um importante centro têxtil no norte da 
Inglaterra, em 1844, fundada por 28 operários qualificados de diversos ofícios. Nesse sentido, 
foram imortalizados alguns princípios universais do cooperativismo tais como: Toda a decisão a 
ser tomado, cada membro teria direito a um voto, independente da quantidade investida na 
cooperativa, o número dos membros a participar era aberto, ou seja, quaisquer pessoas poderiam 
participar, o capital emprestadas a cooperativa pagaria uma taxa de juros fixa, as sobras seriam 
divididas entre os membros em proporção às compras de cada um na Cooperativa, as compras 
efetuadas na cooperativa teriam que ser a vista, os produtos vendidos na cooperativa teriam que 
preservar o princípio da qualidade, ou seja, não poderiam ser adulterados, fornecimento da 
educação cooperativa e neutralidade nas questões políticas e religiosas.  

Historicamente, estes princípios tornaram-se uma espécie de “mito” do sistema 
Cooperativo baseado no sistema de cooperação, decisões conjuntas, priorizando o benefício de 
todos os cooperados, sem fins lucrativos, são temas em forte discussão na ideologia 
cooperativista. O sistema de cooperação possui o princípio de evitar o isolamento potencial dos 
indivíduos sociais, utilizando a participação de várias forças e capacidades, para que possa 
resultar num resultado final importante que individualmente seria impossível. O sistema 
cooperativo possui toda a estrutura funcional para que os princípios de cooperação sejam 



realmente aplicados com seus cooperados. Mas, no entanto o sistema funciona puramente como 
uma empresa capitalista. 

 
A comercialização dos produtos em causa é feita através de um oligopsônio-oligopólio, que opera 
como se monopsônio-monopólio fosse, e que intercepta, no nível do intermediário, o incremento 
de preços pagos pelo consumidor final, impedindo que este chegue ao produtor. Trata-se, 
portanto, de uma anomalia do mecanismo de formação de preços. (Rangel 1986.p, 29). 
 

  Segundo Haddad (2006 p 210) a Cooperativa representa a possibilidade de superação do 
despotismo da divisão manufatureira do trabalho e da anarquia da divisão social do trabalho, mas 
que, no entanto possui suas contradições no sentido próprio da estratégia cooperação para lutar 
contra o capital explorador, tentando estreitar os laços antagônicos existente na relação capital e 
trabalho. A ação das Cooperativas dentro do sistema capitalista denota uma enorme contradição, 
já que as mesmas precisam agir sob os moldes de concorrência de grandes empresas nacionais e 
internacionais, uma possível superação para uma nova formação social fica comprometido pelo 
fator regime capitalista. 

 
As fábricas cooperativas de trabalhadores, no interior do regime capitalista, são a primeira ruptura 
da velha forma, embora naturalmente, em sua organização efetiva, por toda parte reproduzam e 
tenham de reproduzir todos os defeitos do sistema capitalista. Mas dentro delas suprimiu-se a 
oposição entre capital e trabalho, embora ainda na forma apenas em que são os trabalhadores 
como associação os capitalistas deles mesmos, isto é, aplicam os meios de produção para explorar 
o próprio trabalho. (Haddad 2003.p, 35 apud Marx). 

  
 A Cooperativa surgida como um símbolo da negação a exploração social, aliada dos 
produtores e proletariados na luta contra o capital passou a se enquadrar no regime concorrencial 
do sistema capitalista, afinal de contas, para a cooperativa se manter no mercado é preciso se 
adequar aos regimes tecnológicos que a evolução do sistema exige, a arte de comercializar com 
responsabilidade objetivando o lucro e o aumento do seu patrimônio estrutural, tornou-se 
indispensável, pois ela terá que concorrer com grandes complexos agroindustriais multinacionais 
que agem no mercado acompanhando a evolução capitalista, ou seja, seus concorrentes serão 
grades potências como a Bunge, Nestlé entre outras existentes no mercado. A junção de forças 
que seus cooperados oferecem a ela, através de sua movimentação financeira faz com que o fluxo 
financeiro oriundo do sistema financeiro do sistema capitalista, possibilita que a Cooperativa 
obtenha capital de giro suficiente para enfrentar os paradigmas do sistema capitalista 
concorrencial. No entanto as vantagens individuais de seus cooperados acabam desaparecendo 
em função da fiel adequação ao sistema capitalista. 

 
A cooperativa é uma negação do capitalismo insuficientemente negativa para proporcionar sua 
superação positiva. É a negação do principal fundamento do sistema, a propriedade privada 
individual, mas uma negação limitada, já que é promovida no interior do regime capitalista. 
Produzir na escala ótima e com a melhor tecnologia é condição de sobrevivência da cooperativa 
na concorrência com as demais empresas cooperativas ou não, mas não é garantia da emergência 
de nova formação social. Mantida a anarquia da divisão social do trabalho, os trabalhadores não 
se livram totalmente da figura do patrão. Funcionam como patrões de si mesmos, reproduzindo 
inclusive o sistema de exploração do trabalho. (Haddad 2003.p, 35-36). 

 
Isto não significa que, contraditoriamente, o cooperativismo não seja uma alternativa de 

emancipação aos trabalhadores. Para o cooperativismo ser esta alternativa, a luta, na perspectiva 



de Marx, deve ser uma luta política. O cooperativismo, para superar o capitalismo, precisa 
conquistar o poder político, não no sentido de reivindicar tal como é próprio da luta sindical, mas 
no sentido de governar. Faz-se necessário que os trabalhadores criem um sistema nacional de 
cooperativismo. 

 
Para salvar as massas laboriosas, o trabalho cooperativo deveria ser desenvolvido em dimensões 
nacionais e, consequentemente, incrementado por meios nacionais. Não obstante, os senhores da 
terra e os senhores do capital usarão sempre seus privilégios políticos para a defesa e perpetuação 
de seus monopólios econômicos. Em vez de promoverem, continuarão a colocar todos os 
obstáculos possíveis no caminho da emancipação do operariado [...] Conquistar o poder político 
tornou-se, a tarefa principal da classe operária (Marx, apud Haddad, 2006, p. 213). 
 
Na medida em que os trabalhadores forem ampliando o sistema cooperativo em 

dimensões nacionais, podem, então, superar os riscos do cooperativismo utópico (aquele que 
nega a luta política) e também do cooperativismo cooptado pelo capital. Eis o desafio, qual ação 
de cooperativa possibilita concretamente a emancipação dos trabalhadores do campo? 

 
3. MODELO DE COOPERATIVA CAPITALISTA: O CASO DA COOPERATIVA 

REGIONAL ALFA. 
 

 A agricultura brasileira ao longo de sua história passou por várias fases de 
desenvolvimento, a fase mais importante para o sistema cooperativo, foi o período da 
Modernização da Agricultura pós 1950, onde começaram a surgir às primeiras Cooperativas, com 
o intuito principal de expandir o setor agroindustrial assim como o aumento da produtividade, as 
Cooperativas tiveram papel importante na difusão da modernização da agricultura brasileira.  

No entanto o sistema de Cooperativas se encontra totalmente voltado ao capital industrial, 
agindo não como uma forma de somar forças do agricultor diante do sistema capitalista, deixando 
de desempenhar o papel de Cooperação, associativa, e passando a ter um funcionamento 
semelhante ou igual às Corporações Capitalistas, aliada do monopólio nacional e internacional. 
Um dos segmentos cooperativistas (capitalista), que possui ação no mercado do sudoeste do 
Paraná, onde será analisado ao longo do presente artigo é a Cooperativa Regional Alfa. Segundo 
seu site oficial www.agroalfa.com.br  , ela surgiu em 1974, com a união da Cooperchapecó e a 
Cooperaxaxiense, motivado por um dos principais motivador cooperativista, o senhor Auri Luiz 
Bodanese, Setembrino Zanchet e outros 35 agricultores. Com 14.791 associados, a mesma atua 
nos segmentos de suinocultura, avicultura, citricultura, bovinocultura de leite e corte, 
recebimento e industrialização de trigo, soja, milho, redes de supermercados, postos de 
combustíveis, lojas agroveterinárias, fornecimento de insumos aos produtores associados 
(sementes, fertilizantes, corretivos e medicamentos veterinários, assistência técnica agropecuária 
e assessoria aos agricultores na elaboração de projetos agropecuários e de crédito rural). 

Sua área de atuação se estende por mais de 70 municípios entre os Estados do Paraná e 
Santa Catarina. No Paraná sua atuação efetiva se estende entre 15 municípios. Conforme 
demonstra a figura a seguir: 

 
 
 
 
 



Figura-1.3   
 

 
 
 

 Seu faturamento em 2007 de acordo com dados abstraídos de seu site oficial foi de R$ 
816.000.000,00 tendo seu faturamento oscilado em relação aos anos de 2005 obteve R$ 
704.449.000,00, e no ano de 2006 R$ 635.162.000,00. Essa variação se dá por questões diversas 
do mercado financeiro. Segundo informações obtidas através de seu site oficial junto ao balanço 
geral do ano de 2007, “Os problemas que se abaterem em 2006, como queda do valor do dólar 
frente ao real, redução dos preços dos produtos agrícolas e pecuários, dificuldades econômicas e 
financeiras no campo refletiram diretamente na redução do volume de industrializados 
ocasionando uma redução das receitas”. 
 

3.1. ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRABALHO. 
 

A cooperativa de produção modelo capitalista mantém e reproduz a divisão manufatureira 
do trabalho. Para exemplificarmos essa contradição, constatamos junto ao balanço geral do ano 
de 2005 da Cooperativa Regional Alfa (Cooperativa de Produção) em seus indicadores sociais, 
que 4 (Quatro) pessoas receberam remuneração equivalente a R$ 794.136,13, representando 
2,83% do total em folha de pagamento, o restante dos 1.393 (mil trezentos e noventa e três) 
funcionários, receberam um total de R$ 19.578.775,33 , o equivalente a 69,83% do total e folha, 
isso significa que em média as quatro pessoas da alta cúpula do poder ganharam em média 
16.544,50 de salário mensal, enquanto o restante da massa trabalhadora receberam em média R$ 
1.171,25, é o despotismo da divisão social do trabalho na relações sociais do sistema capitalista, 
que divide trabalhadores em classes na relação trabalho produtivo e improdutivo nas relações de 
trabalho. Segundo um ex-funcionário: 

 
Precisa ser considerado que essa média dos funcionários das cooperativas de produção do modelo 
capitalista é irreal, pois dentro desse montante possui as subdivisões, ou seja, pessoas que ganham 
muito acima da média salarial, isso acabam camuflando a realidade. Eu por exemplo, descontando 
todos os impostos de INSS, mensalidade do clube dos funcionários pelo qual nunca utilizei por 
ficar 200 km de distância de minha casa, seguro de vida ganhava o equivalente a R$ 890, 00, 
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sendo que a rotina de trabalho era intensa, faturamento crescendo diariamente, com o mesmo 
número de funcionários, eu cheguei inúmeras vezes ir ao trabalho 5:40 da manhã quando possuía 
tarefas atrasadas, pois caso deixasse para fazer em horário de expediente não conseguiria pela 
grande quantidade de tarefas sob minha responsabilidade. Minha função era de Auxiliar de 
Escritório, mas, no entanto tinha que trabalhar tanto no descarregamento da produção, carga e 
descarga de mercadorias, e na limpeza. No sábado de manhã nossa rotina começava as 7:20 da 
manhã onde a gerência fazia uma espécie de lavagem cerebral onde tínhamos que efetuar a leitura 
de mensagens puramente demagogas e marqueteiras para todos os colegas de trabalho. Em uma 
delas constava como título: “quando é impossível agrada”. Que dizia assim; “Parece haver uma 
consciência ingênua de que seja possível haver algum emprego sem cobrança por resultado, ou 
pressão de tempo para atender as exigências de clientes. Há mesmo situações em que reclamar 
parece ter se tornado uma segunda natureza dos colaboradores. Reclamam de tudo. Se recebem 
dois salários de bônus acham-serem merecedores de cinco”. Como disse Marx em Salário Preço e 
Lucro, “essa falsa aparência de trabalho pago é que distingue o trabalho assalariado das outras 
formas históricas do trabalho”. (Entrevista concedida de um ex-funcionário que trabalhou por 8 
anos em uma Cooperativa do modelo capitalista, janeiro de 2009).       
 
  
 Nota-se que o sistema de organização do trabalho no interior da cooperativa do 
modelo capitalista em nada difere da empresa. Temos ai, o trabalho intensificado, 
polivalente, hierarquizado e explorado. 
 

3.2. A PARTICIPAÇÃO DOS COOPERADOS. 
 

A participação dos cooperados na movimentação financeira de uma cooperativa depende 
do estatuto determinante de cada sociedade, o estatuto da Cooperativa Regional Alfa pelo qual 
estamos analisando, possui normas pelo qual se artigo 13º de seu estatuto, prevê que para 
ingressar no quadro social, depois de efetuado um cadastro sócio-econômico na filial de origem, 
com devidos pareceres da gerencia comercial e departamento técnico, e seguida aprovação pelo 
departamento financeiro. Ao ser admitido o produtor possui a obrigação de efetuar o pagamento 
de R$ 285,00, montante esse que será incluído em seu valor em subscrição de cota capital. Toda 
compra de produtos agropecuários é retido 1% do valor e incrementado em cota capital. Além 
disso, toda a venda da produção de commodeties é acrescida 1% sobre o valor da mercadoria, de 
acordo com a cotação do dia da venda. Esse acréscimo de 1% sobre o valor da mercadoria é de 
certa forma um percentual fictício. De acordo com a teoria econômica do valor da mercadoria, 
toda mercadoria é vendida pelo seu valor, o preço da mercadoria é medido sob a quantidade de 
trabalho socialmente necessário para a sua aquisição. Esse acréscimo de 1% não significa 
nenhum ato generoso do estatuto social da sociedade cooperativa, que o produtor – trabalhador 
está sendo beneficiado. Sendo os valores das mercadorias pagos pela Cooperativa obedecem à lei 
do mercado e da oferta e da procura no mercado concorrencial.    
 

O custo da mercadoria para o capitalista e o custo real da mercadoria são coisas inteiramente 
diferentes. Repito, pois, que lucros normais e médios são obtidos vendendo-se as mercadorias, não 
acima do que valem, mas pelo seu verdadeiro valor. (Antunes 2004.p, 95-96). 

 
 Portanto esse valor acrescido de 1% se torna muito relativo, dependendo das condições de 
mercado esse benefício se torna insignificante momentaneamente para o produtor, logicamente 
possui certa vantagem futura onde esse valor será creditado em sua cota para que quando o 
estatuto permitir o mesmo retirará esse valor acrescido. 



  
 

Nos últimos dois anos a cooperativa vem pagando a soja e o milho quase sempre a menos do que 
a concorrência do comércio em geral, mas daí eles alegam que pagam 1% em cota capital, mas no 
causo a cota vou retirar somente quando completar 60 anos e eu precisava de dinheiro é agora. 
(Depoimento de um associado em janeiro de 2009). 

 
 De acordo com o balanço geral do ano de 2007, obtido através do seu site oficial 
www.agroalfa.com.br, foram movimentados em subscrição de cota capital no período de 2003 a 
2007, R$ 13.481.700,00 sobre compras e R$ 5.045.685,00 sobre as vendas. Seu estatuto prevê 
que seus associados podem ser desligados por pedido de demissão, eliminação, exclusão e 
restituição estatutária. A retenção estatutária prevê que o associado ao completar 60 anos de idade 
possui direito de retirar 60% do montante acumulado, sendo sócio a mais de 10 anos, o restante 
dos 40% serão retirados ao completar 68 anos, podendo retirar 100% a partir dos 63 anos. A 
continuidade na sociedade é opcional. De acordo com seu balanço econômico do ano de 2003 a 
2007, 2.429 pessoas retiram suas cotas junto à cooperativa, totalizando um montante financeiro 
de R$ 11.261.715,00. O modelo cooperativista capitalista pelo qual estamos contextualizando, 
possui situação financeira estabilizada, com capacidade de cumprir a participação de seus 
cooperados no recebimento da cota capital.  

 
4. MODELO DE COOPERATIVA SOCIALISTA: O CASO DA COOPERATIVA 

COOPERUNIÃO. 
 

 Pensar em uma nova formação social no interior do regime capitalista pode até causar 
dúvidas quanto à originalidade concreta, resultado de uma superação para um outro modo de 
produção sob o capitalismo. Seria como resgatar as idéias e teorias de Owen (1817) baseado na 
formação de aldeias cooperadoras, um aglomerado social com uma economia solidária, com 
decisões de investimento econômico, educacional, esporte e lazer, organização social articulado 
democraticamente, para que o sucesso do aglomerado resulte no desenvolvimento e melhoria de 
vida de todos os membros dessa comunidade. O modo cooperativista baseado no sistema 
capitalista exclui a possibilidade de ação conjunta para o desenvolvimento de todos, até porque os 
membros formadores de seu quadro social são providos de ação individualistas, pertencentes a 
diferentes classes sociais fruto do espaço moderno do regime capitalista que estimula o fator 
concorrencial indispensável no seio das relações sociais capitalistas. Uma espécie diferenciada de 
Sistema Cooperativo baseado na economia solidária, que estaremos dialogando no presente 
artigo, fazendo correlações com o sistema cooperativo do modelo capitalista, será a Cooperunião, 
fruto de lutas sociais do Assentamento Conquista da Fronteira, que segundo Fiorentin (2006.p, 
61), está localizado no Município de Dionísio Cerqueira região Oeste de Santa Catarina, 
apresenta um perímetro de 25.511 km, com área do Assentamento de 1.200 ha, onde vivem 
atualmente 52 famílias com um total de 202 pessoas. A Cooperunião segundo Fiorentin (2006.p, 
77-78), foi fundada em 1990, com 41 sócios fundadores, existindo na atualidade 108 sócios. Seus 
fundadores tinham o objetivo de formar uma cooperativa para desenvolver a produção 
agropecuária coletivamente, para facilitar as compras e vendas, créditos, aquisição de máquinas, 
infra-estrutura, industrialização e comercialização de produtos, adoção de tecnologias e 
planejamento.  Sua estrutura orgânica de funcionamento consiste em: Assembléia Geral, Conselho 
Fiscal, Direção Ampliada, Direção coletiva, Conselho Social e Político, Setores de Produção, 



Comissão de educação, Comissão de Esporte e Lazer, Comissão de Saúde, Setor de Pesquisa e 
Comércio, Setor de Finanças, Setor de Controle e Custos e Setor de Produção.  

Na ordem de instância máxima está a Assembléia Geral com reuniões a cada 15 dias. 
Sendo cada função possuidora de responsabilidades específicas. Segundo Fiorentin (2006.p, 82), 
o Assentamento possui fonte de renda diversificada, possuindo mais de 23 tipos de produtos, 
existindo aqueles voltados ao consumo da comunidade e mercado de excedentes, tais como: 
milho, feijão, soja, arroz, peixes, erva-mate, gado de corte, gado leiteiro, suínos, aves e hortaliças. 
Possuem um frigorífico de aves (frango orgânico). Ao estudar as relações sociais contidas no 
espaço do Assentamento Conquista na Fronteira, baseado na dissertação de Fiorentin (2006.p, 
131-32-33), encontramos informações importantes para fazermos uma discussão comprovando a 
importância e a viabilidade econômica e social do Assentamento Conquista na Fronteira, 
desapropriando pelo Estado, em 24 de junho de 1988, uma área de 1.200 hectares. A partir 
daquele momento as famílias passaram a investir em um novo processo social e produtivo de 
uma antiga fazenda (Tracutinga), que mostraremos um quadro comparativo que demonstra a 
evolução econômica e social na relação Fazenda Tracutinga e Assentamento “Conquista na 
Fronteira”. 

  
QUADRO 1- COMPARATIVO DA ÁREA ANTIGA E A OCUPADA PELO 

ASSENTAMENTO CONQUISTA NA FRONTEIRA. 
 

 Fazenda Tracutinga Assentamento Conquista na Fronteira  
Aspectos  Antes (1988) Depois (1988) 
Nº de Famílias 3 52 
Nº de Pessoas 12 202 
Nº de casas 3 54 (tamanho 7x8) 
Produção de Grãos- sacas - 10.890 
Bovinos-cabeças 50 aproximados 550 
Aves- cabeças - 35.000 
Frigorífico  - 1 (capacidade para 1000 aves dia). 
Pés de Erva-Mate 16.000 20.000 
Cebola  - 15.000 pés 
Arroz  - 8 há 
Fonte: Dados de Pesquisa de Campo obtidos sob a autoria de Marcos Fiorentin/ Dissertação de 
Mestrado do ano de 2006, defendida junto a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
 
 Atualmente a Cooperunião, possui alguns números diferentes em relação ao quadro 
apresentado sob a pesquisa de Fiorentin (2006). Há 150 vacas em lactação, com projeto para 270, 
os 12 aviários de 50 metros com 80.000 aves. Toda essa estrutura produtiva mantida na 
coletividade contribui para um melhor controle e organização espacial do sistema cooperativa, no 
início da transformação social do Assentamento Conquista na Fronteira, o espírito de cooperação 
foi importante para que a utilização monetária oriunda do Estado Nação para organizar e 
progredir o novo espaço social, passando de uma fazenda improdutiva para uma área produtiva 
(como mostra o quadro 1), abrigando e melhorando a vida de muitas pessoas que possuíam um 
forte interesse em se tornar útil para a sociedade brasileira. 
 



Na época foi disponibilizado pelo banco um crédito onde cada família poderia adquirir uma 
trilhadeira, um quebrador, uma junta de boi. Na época lembro que todas as famílias no 
assentamento pegaram o crédito, mas o assentamento comprou apenas uma trilhadeira, um 
quebrador, uma junta de boi era suficiente, o restante do dinheiro foi investido na compra de 
gado. (Assentado Marhus Dreyer, apud Fiorentin 2006.p, 136).  

 
As formações sociais diferenciada, transformadas através de relações sociais que 

obedecem a valores culturais, políticos, situação econômica de muita pobreza, que os 
componentes desse sistema cooperativo conviviam pré-formação do espaço do assentamento 
Conquista na Fronteira, acabou construindo junto à sociedade capitalista da região, valores 
econômicos, sociais e culturais somatórios para a comunidade local, despertando respeito e 
admiração pela força conjunta da comunidade construída ao longo desses mais de 20 anos de sua 
existência. Segundo Fiorentin (2006.p, 127), atualmente o assentamento, além de produzir grande 
parte dos produtos essenciais para a sua subsistência, comercializa seus produtos e industrializa, 
fazendo serviços comunitários, como doações de sangue e cestas básicas a um hospital da cidade, 
onde no ano de 2003 gerou uma renda líquida de R$ 1.347.817,00.  
 Se o sistema cooperativo é sinônimo de superação do despotismo e anarquia da divisão 
social do trabalho, podemos visualizar na Cooperunião uma formação social agregadora das 
potencialidades individuais que a própria divisão do trabalho das pessoas do assentamento que 
formam a totalidade socioeconômica do sistema cooperativo, ou seja, a divisão do trabalho nessa 
formação social no sentido de cooperação, intercâmbio de mercadorias com a economia externa 
do assentamento e conhecimentos, são fatores essenciais para o desenvolvimento da sociedade 
enquanto “ser social”, é uma forma diferenciada de aplicar a divisão social do trabalho no sentido 
de desenvolvimento estrutural e melhoria da vida de seus cooperados, diferente da divisão 
praticada pelo sistema capitalista propriamente dito para fins de acumulação de capital, 
exploração da mais-valia. Devemos deixar claro que o modelo de cooperativismo existente no 
assentamento Conquista na Fronteira e sua formação cooperativa Cooperunião, representa uma 
instituição com princípios e práticas de organização do trabalho e de organização social com base 
socialista, não podendo ser considerada como uma formação social que nega o sistema capitalista 
atual, mas que busca apropriar-se do desenvolvimento do capitalismo, interagindo com a 
tecnologia e interagindo com o mercado, no sentido de superá-lo. 

A Cooperunião representa uma nova forma de divisão social do trabalho onde o espírito 
da cooperação, coletividade para o bem de todos possui prioridade, o sistema produtivo da 
cooperativa não pode ser encarado como extensão isolada ao regime capitalista vigente no 
mundo. Afinal de contas, seu sistema de produção deverá ser tão eficiente quanto a outro sistema 
produtivo qualquer do sistema capitalista, seus produtos industrializados deverão obedecer às 
tendências tecnológicas do sistema industrial, possuir qualidade que atendam aos interesses do 
mercado consumidor capitalista. Pois é o mercado interno consumidor o principal responsável 
pelo faturamento líquido desse sistema Cooperativo. Sendo que em entrevista com o senhor 
Diego (membro do departamento social e político da Cooperunião) no dia 06/02/2009, segundo 
Diego (2009), os desafios da sociedade cooperativa Cooperunião é justamente melhorar a renda 
financeira dos cooperados, e também viabilizar a indústria da instituição pelo qual são medidas 
capitalistas de organização da sociedade em questão.  Segundo Marina dos Santos que é uma das 
lideranças importantes do MST em entrevista a revista Cartacapital (nº 530 ano XV), do dia 28 de 
janeiro de 2009, nos coloca que “ainda que o arcabouço teórico se erga sobre obras de esquerda, 
nomes capazes de trazer pânico a muitas almas atormentadas e claudicantes nos centros urbanos, 
o MST defende, ao menos no discurso dos principais dirigentes, uma reforma capitalista, que 



contribua para o aumento da produtividade no campo, gere empregos e renda (e, por 
conseqüência, mercado consumidor) e que garanta a segurança alimentar da população. Stedile a 
chama de “Popular”, mas não há nada de socialismo no conceito”. 

 
Na construção teórica marxista. A cooperativa há de ser tão eficiente quanto a empresa capitalista. 
A referência à escala de produção e à utilização da ciência moderna não deixa dúvidas desse 
propósito. A cooperativa, numa palavra, deve estar em condições de concorrer com a grande 
indústria capitalista em pé de igualdade. Adicionalmente, o trabalho, agora associado, representa 
um passo além do trabalho assalariado, já que a figura do patrão é dispensada. Resta, porém, 
analisar em que medida, nos termos em que colocamos o problema, a cooperativa representa a 
possibilidade de superação do despotismo da divisão manufatureira do trabalho e da anarquia da 
divisão social do trabalho. (Haddad 2003.p, 32). 

 
 No entanto a organização cooperativista do modelo socialista da cooperunião pelo qual 
estamos retratando, possui organização e competência para concorrer no mercado capitalista e 
ampliar sua força e seu patrimônio, porém comandada com caráter diferenciado com princípios 
igualitários para com seus membros. 
 

4.1.ORGANIZAÇÃO DE SEU SISTEMA DE TRABALHO. 
 

 A divisão social do trabalho existente no sistema cooperativo da Cooperunião, não 
significa que as pessoas comprometidas com seu desenvolvimento próprio se encontram isentas 
do sistema de patrão ou forma de controle interno, sendo pessoas livres independente de modo de 
produção algum, a diferença é que se tornaram patrões de si mesmos, devendo haver sim 
constantemente estimulação política e social para seus membros, como já afirmamos ele não é 
um sistema isolado, apenas adota caráter social diferenciado na distribuição de renda interna do 
sistema cooperativo. A distribuição de renda é o grande fator diferencial que o sistema 
cooperativo do modelo solidário da Cooperunião apresenta em relação ao modelo capitalista, 
enquanto na capitalista embora o faturamento apresente teoricamente valores democráticos sob a 
divisão das sobras, ela prioriza na divisão a movimentação econômica do cooperado, 
economicamente se torna fator justo para os investidores e movimentadores econômicos da 
sociedade, porém em termos superação da anarquia e despotismo do sistema capitalista nas 
relações de trabalho pouco contribui para a preparação de uma possível superação do modo de 
produção capitalista, pelo contrário mantém as castas sociais da divisão social do trabalho.  O que 
queremos afirmar que mesmo em uma sociedade de caráter socialista como a demonstrada junto 
a Cooperunião, é preciso adotar um forte esquema de controle, supervisão, crescimento 
intelectual, cultural, político, tecnológico e produtivo para a evolução da comunidade solidária, 
com o objetivo de se manter competitivo para o fornecimento de um padrão de vida coerente para 
com seus cooperadores. 
 

O trabalho de supervisão e direção surge necessariamente todas as vezes que o processo imediato 
de produção se apresenta em processo socialmente combinado, e não no trabalho isolado de 
produtores independentes. Possui dupla natureza. De um lado, em todos os trabalhos em que 
muitos indivíduos cooperam, a conexão e a unidade do processo configuram-se necessariamente 
numa vontade de que comanda e nas funções que não concernem aos trabalhadores parciais, mas 
à atividade global da empresa, como é o caso do regente de uma orquestra. É um trabalho 
produtivo que tem de ser executado em todo o sistema combinado de produção. de outro lado, 
omitindo-se o setor mercantil, esse trabalho de direção é necessário em todos os modos de 



produção baseados sobre a oposição entre o trabalhador – o produtor imediato e o proprietário dos 
meios de produção. (Marx apud Haddad 2003.p, 32).   
 

 A supervisão e a direção das atividades necessárias para a manutenção do sistema 
produtivo da Cooperunião, é desempenhada com empenho e rigor através de decisões tomadas 
em assembléia geral, que direcionarão as atividades importantes e necessárias dos setores de 
produção. Segundo Diego (2009), quase todos os dias há reuniões dos setores, a direção não pode 
estar desvinculada ao trabalho, “não pode ser uma ilha deve ser espelho”. O grau de escolaridade 
ou função de hierarquia não interfere no valor do trabalho. A partir dos 12 anos as crianças já 
iniciam o estímulo ao trabalho coletivo, um dos principais princípios da sociedade da 
Cooperunião. As pessoas do sexo masculino possuem a obrigação de trabalhar 8 horas diárias e 
as pessoas do sexo feminino 4 horas, levando em consideração outras atividades desempenhadas 
na família que a mulher exerce. É importante destacar que os trabalhadores possuem o direito de 
se ausentar 4 dias por mês para tratar dos assuntos particulares, sendo nesse dia seu salário 
permanece estabilizado, seu salário é de acordo com as horas trabalhadas durante o mês. Esse 
limite de 8 horas para os homens e 4 horas para as mulheres não representa uma condição 
estabelecida, poderá ser alteradas para mais ou para menos de acordo com as necessidades 
urgentes que precisam ser concluídas no sistema produtivo. 
 Os trabalhadores deverão se empenhar em suas atividades, para fazer jus do sistema de 
trabalho coletivo condição importante na história da Cooperunião. Cada setor de atividade no 
trabalho possui um coordenador responsável, caso se comprove “atitudes de desvios”, o 
coordenador possui autonomia de resolver essas questões na atividade em que está sendo 
desenvolvida, ou seja, o dia de trabalho se torna sem relevância financeira para o trabalhador 
punido.  

4.2. PARTICIPAÇÃO DOS COOPERADOS. 
 

 A divisão de renda e investimentos referente à participação dos associados, de acordo com 
o Regimento Interno da Cooperunião artigo 9º destaca que a divisão de renda se dará conforme o 
trabalho aplicado. Será considerado na divisão de renda o trabalho aplicado na produção a partir 
do ano agrícola de julho a junho. No regimento interno consta que no final do ano agrícola a 
cooperativa deverá fazer um acerto da mão-de-obra e da alimentação. Além desses parâmetros 
citados possui outros elementos importantes que regulamenta a participação dos cooperados, o 
setor de administração da cooperativa é responsável em organizar a distribuição correta dos 
valores devidos a cada associado. Analisando os dados econômicos do demonstrativo de 
resultado do exercício do ano de 2007, verificamos que no item 4.2, que se refere ao custo “força 
associados” constatamos que foram gastos R$ 374.584,23 em custo força associados, esse valor 
foi distribuído entre R$ 356.991,14 em custo com mão-de-obra dos associados, R$ 13.691,39 em 
alimentação para subsistência e R$ 1.343,69 em assistência médica. Esse total confere com os 
valores encontrados em relação a renda financeira de cada família na cooperativa Cooperunião 
encontrado em matéria na revista Cartacapital  (nº 530 ano XV.p, 10), do dia 28 de janeiro de 
2009, onde afirma que cada família recebe uma renda mensal em torno de R$ 600,00, se 
dividirmos esse montante por 52 famílias como afirma a revista consultada, a informação 
procede. Deve ser considerado que além desse valor recebido às famílias são beneficiadas por 
outras significativas vantagens, tais como; produtos industrializados para o consumo a preço de 
custo, trabalho coletivo, amparo social e político, ou seja, possui a garantia de que seu grupo 
lutará para o bem de sua família assim como a sua contribuição resultará no bem estar das outras 
famílias, o espaço habitado e trabalhado pertence a toda a comunidade do assentamento. 



 
Ninguém tem escritura da terra e sim cotas de uma sociedade. O patrimônio da cooperativa é 
indivisível e quem sai recebe o equivalente à sua cota. A renda mensal é calculada por hora de 
trabalho. Quem trabalha mais recebe mais. Frutas, legumes e verduras são plantadas para garantir 
a subsistência. A maior parte da renda vem da ordenha do leite e de uma pequena fábrica que 
produz 4 mil frangos resfriados por dia. (Cartacapital.2007.p, 10). 
 
Na participação dos cooperados na questão produtos para o autoconsumo, a cooperativa 

possui uma área de 1200 ha do assentamento, existe uma área de 12 hectares onde desde o início 
da ocupação jamais foi utilizado algum tipo de agrotóxico, é reservada para o cultivo de 
alimentos para o autoconsumo, que será fornecido para todas as famílias que formam os membros 
da Cooperunião. Já a produção industrializada é fornecida as famílias ao preço de custo. 
Percebemos através dessa entrevista com Diego, que a cooperativa socialista age ao contrário da 
capitalista, que vende seus produtos industrializados para os trabalhadores e cooperados ao preço 
do mercado concorrencial obedecendo à lei da oferta e da procura. A mão-de-obra utilizada na 
administração da Cooperunião são todos da comunidade sendo a sua formação financiada pela 
cooperativa dependendo da necessidade. 
 A organização do trabalho no caráter coletivo vem demonstrando um relativo crescimento 
da instituição diante da economia local regional e nacional, não apenas no caráter financeiro, o 
lado social também possui parâmetros de desafios para os próximos tempos, além do aumento da 
renda e a viabilidade da indústria, a continuidade da luta pela terra e o acesso de seus membros 
principalmente os filhos dos associados a universidade, é uma mudança interessante para a 
evolução do movimento, pois com o aumento do poder intelectual das pessoas do assentamento, 
facilitará a inserção social na economia, na cultura e a convivência na sociedade. Segundo Santos 
(2000.p, 58), uma informação limitada é conseqüentemente uma politização limitada, porque 
informação é política. Essa mudança do perfil de militância é fruto da evolução social que ocorre 
nas novas gerações que integram os membros da militância atual. Segundo Stedile em recente 
entrevista a revista Cartacapital (nº 530 ano XV) do dia 28 de janeiro de 2009:  
 

No início, um jovem de 17-18 anos que ia para o acampamento, com o pai ou sozinho, sonhava 
em ter um lote, para plantar soja e milho e comprar uma moto. Agora eles querem fazer 
faculdade, ter algum grau universitário. Isso é uma mudança muito positiva e progressista, porque 
assim vamos preparar uma nova juventude com um nível cultural muito mais elevado do que a 
minha. Conseguimos, no MST, incorporar o gosto pelo estudo, à vontade de aprender (p, 15). 

  
 

 Através do depoimento de um dos maiores líderes do MST, podemos constatar o forte 
trabalho político e cultural trabalhado sob a preparação de novas gerações da militância que darão 
continuidade ao movimento.  

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 

 No seio do sistema de trabalho da sociedade, possui a luta por uma emancipação social, o 
regime capitalista nos impõe situações que nos obrigam a possuir força política e socioeconômica 
para nos mantermos vivos no processo competitivo e classificador dos agentes hegemônicos do 
capitalismo. O sistema de cooperação adotado pelo cooperativismo adquire força conjunta, 
estrutura comercial, econômica, política e social para beneficiar os cidadãos de baixo poder 



econômico e político artifícios emancipatórios indispensáveis para qualquer forma de superação. 
No entanto o cooperativismo de produção do modelo capitalista, não apresenta na prática, sinais 
de preocupação e comprometimento desenvolvimentista para com seus cooperados. Pelo 
contrário utiliza a força conjunta social política e econômica para aumentar o patrimônio 
empresarial da sociedade cooperativa, pouco tem significância, por exemplo, se a cooperativa 
pelo qual o produtor é sócio, possui capital de giro capaz de comprar em grandes quantidades e 
com baixos preços as mercadorias que a sociedade cooperativa irá comercializar para os próprios 
cooperados. O preço praticado obedecerá aos fatores da oferta e procura do mercado econômico 
capitalista. 
 

No ano de 2008 a cooperativa em que eu trabalhava conseguiu fazer a compra de fertilizante para 
uso na cultura da soja, a preço de R$ 37,50, no entanto em função da grande procura de alimentos 
no mundo e a baixa oferta de alguns elementos da matéria prima na fabricação desses 
fertilizantes, fez com que a procura aumentasse e o mercado concorrencial estourou chegaram a 
vender esse produto que foi comprado a R$ 98,00 significando uma lucratividade extremamente 
alta. E o pior de tudo foi que na reunião mensal do quadro de gerência foi absorvido pelos 
mesmos um discurso de que o fertilizante iria aumentar, lançaram até uma espécie de promoção, 
onde em 15 dias aproximadamente foi vendido para os associados na casa de R$ 500.000,00, e em 
poucos dias o mercado concorrencial baixou e os preços baixaram. (Depoimento de um ex-
funcionário de uma Cooperativa de produção do modelo capitalista do sudoeste do Paraná, em 
janeiro de 2009).   

 
 Esse depoimento desse ex-funcinário comprova a insignificância no caráter da cooperação 
que um cidadão associado possui fazendo parte de uma sociedade cooperativa do modelo 
capitalista. O sistema cooperativo modelo capitalista pode ser dimensionado como uma formação 
social, que utiliza a força conjunta da movimentação econômica de seus cooperados, mantendo a 
anarquia do despotismo da divisão social do trabalho como forma instrumental para se beneficiar 
do poder monetário dos integrantes perante o capitalismo. As vantagens oferecidas pelo sistema 
cooperativo (modelo capitalista), aparentemente podem parecer interessantes e justas diante do 
regime capitalista, porém essas vantagens desaparecem ao analisar, a obediência fiel do mercado 
concorrencial que a elite comandadora das grandes cooperativas de produção do modelo 
capitalista impõe a seus cooperados, ou seja, o cooperado com baixo nível econômico não 
consegue usufruir toda a força e estruturas produtivas, econômicas e política que sua instituição 
poderia oferecer para haver um desenvolvimento coletivo de uma estrutura que foi montada e se 
mantêm graças ao comprometimento e movimentação de seus cooperados.   
 Não queremos aqui afirmar que o modelo capitalista de cooperativas possua apenas 
pontos negativos, possui muitos pontos positivos fazendo com que no cenário geral da economia 
capitalista, entre o produtor efetuar suas negociações com o comércio particular e as cerealistas, é 
preferível manter a negociação na cooperativa, pois essa entidade possui um nome a preservar, a 
Cooperativa Regional Alfa em que relatamos no presente artigo, apresenta um comportamento 
muito honesto nas negociações capitalistas tanto para os associados, clientes, Estado Nação, 
órgãos fiscalizadores do Estado. Essa honestidade é uma das fortes bandeiras defendidas pela 
direção da Cooperativa, existe o departamento de “Auditoria Interna”, que trabalha totalmente 
voltado para a conferência de documentos, adotando uma relação muito profissional para com os 
funcionários responsáveis pela ordem burocrática documental da Cooperativa. 

 
Já teve casos em que o produtor vendeu a produção e por motivos não identificados, ter esquecido 
de receber, a auditoria fazer a conferência e entrarmos em contato com o produtor e repassamos o 



valor devido isso após te passado 1-2 anos. No recebimento da produção possui as regras de 
classificação essas regras são seguidas de acordo com a realidade independente da situação 
financeira ou cultural do cliente ou associado, as tabelas de preços na venda de insumos é igual 
para todos. Os funcionários são instruídos a agirem dessa forma, na assistência técnica também 
possui uma equipe amplamente treinada para prestar serviços técnicos aos produtores sendo 
expressamente proibidos, por exemplo, recomendação de produtos para simplesmente vender a 
mercadoria, somente é vendido caso haja realmente a necessidade. Os produtos comercializados 
são de procedência garantida e com data de validade dentro das normas, os órgãos fiscalizadores 
do Estado possuem ótima relação com a cooperativa por ela trabalhar corretamente dentro das 
normas exigidas. O pagamento de impostos ao Estado é outro ponto forte da Cooperativa 
Regional Alfa, tendo um sistema totalmente adaptado para controlar o pagamento de impostos, 
sendo que ao efetuar um lançamento indevido o documento é estornado e lançado novamente com 
o repasse correto dos impostos, toda a mercadoria comercializada possui documento fiscal desde 
mercadorias que custam R$ 0,02, por exemplo. (Depoimento de ex-funcionário da Cooperativa 
Regional Alfa). 
 

  As idéias do presente artigo não possuem nenhum caráter investigativo ou denunciador a 
nenhuma das entidades cooperativas abordadas, mas sim possui interesse dialético e científico no 
questionamento de idéias entre duas realidades com interesses e organização diferente. Já o 
regime cooperativo socialista, apresenta normas de administração que contempla o sentido 
cooperativo de seus membros, embora seja uma formação social que exige controle na produção 
sob os fatores sócioeconômicos iguais a qualquer modo de produção qualquer. Porém produz 
resultados importantes para seus cooperados, ou seja, o controle dos meios de produção, cultura e 
política ainda permanecem protegidos coletivamente e as decisões são tomadas obedecendo às 
regras da cooperação. 
 

Quadro 2. COMPARATIVO ORGANIZACIONAL E LINHAS DE AÇÃO DOS 
SISTEMAS DE COOPERATIVA MODELO CAPITALISTA E MODELO SOCIALISTA. 

 
Categorias.  Cooperativa Capitalista. Cooperativa Socialista. 
 
História. 

União entre as cooperativas 
Cooperchapecó/Cooperxaxiense. 

Desapropriação de área para 
fins de Reforma Agrária. 

Organização Política. 
 

Desconexa, aliada ao capital 
nacional e internacional. 

Conectada, defensora do 
bem estar de sua 
comunidade. 

 
Organização do trabalho. 
 

Assalariado, intensivo e 
hierarquizado e individualizado. 

Coletivo, de acordo com as 
horas trabalhadas, e sem 
diferença de salários 
independente da condição 
pessoal ou função. 

Participação dos 
Cooperados 
Nas decisões. 
 

Individual, restrita, manipulado 
com imposições de regras, com 
baixa participação. 

Igualitária, com consenso e 
alta participação. 

 
Relação com o Mercado. 
 

Concorrencial, de acordo com a 
lei da oferta e procura, 
independente da situação. 

Concorrencial, porém seus 
cooperados possuem acesso 
aos seus produtos a preços 
de custo. 



 
Divisão das Sobras. 
 

Individual e de acordo com os 
valores movimentados, anuais às 
sobras ficam em cota capital. 

Coletivo, conforme trabalho 
aplicado, cada 6 meses, no 
final do ano agrícola se faz o 
acerto. 

Coletividade.  
 

Somente na divisão de sobras 
sobre a lucratividade, nas 
atividades rotineiras não há. 

Intensa, no trabalho diário, 
na renda, nas festas, na 
política, no convívio diário. 

Apropriação do poder 
econômico e Comercial da 
instituição. 

Para o associado é indiferente, 
segue as regras do mercado 
concorrencial capitalista. 

O desempenho econômico 
resultará no seu aumento de 
renda e expressividade.  
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