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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo tecer algumas considerações sobre os conceitos 
de Cooperativismo, Cooperação e Território, onde tomaremos como exemplo a Cooperativa 
Potiguar de Apicultura e Desenvolvimento Rural Sustentável – COOPAPI. A COOPAPI está 
localizada no município de Apodi, microrregião da Chapada do Apodi, na mesorregião do Oeste 
Potiguar no Estado do Rio Grande Do Norte. Este município possui, segundo o censo 
demográfico realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2010, uma 
população de 34.763 habitantes. Para levar a termo a pesquisa, trabalharemos com os conceitos 
de Cooperativismo, Cooperação e Território, utilizando autores como Milton Santos (1980,1996), 
Emília Moreira (2006, 2010, 2011), Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2002), Emory Bogardus 
(1964), Claude Raffestin (1993), dentre outros. Do ponto de vista metodológico, realizamos um 
levantamento bibliográfico junto às bibliotecas da UFPB, nas páginas dos cursos de graduação e 
pós-graduação em Geografia e ciências afins que divulgassem monografias, dissertações e 
teses que tratassem da temática em questão. O que podemos constatar é que esta cooperativa 
vem gerando benefícios socioeconômicos aos cooperados e que embora, como toda 
cooperativa, vinculada a lógica de mercado, ela consegue se diferenciar de uma empresa 
capitalista, aplicando em sua organização interna ideais do cooperativismo. 
 

Palavras-Chave: Cooperativismo, Cooperação e Território. 

  

INTRODUÇÃO 

   

  O presente artigo é fruto das reflexões realizadas durante a disciplina “Espaço e 

Campesinato” ministrado pela Professora Drª. Emília Moreira no Programa de Pós-graduação 

em Geografia da Universidade Federal da Paraíba, como também de uma atividade de campo 

realizada nos dias 06 e 07 de novembro de 2012 a Cooperativa Potiguar de Apicultura e 



Desenvolvimento Rural Sustentável – COOPAPI, que se localiza no município de Apodi, Estado 

do Rio Grande Do Norte na Região Nordeste do Brasil.  

 O principal objetivo deste trabalho é tecer algumas considerações sobre os conceitos de 

Cooperativismo, Cooperação e Território, onde tomaremos como exemplo a organização interna 

da COOPAPI, do qual buscamos verificar como se deu seu processo de formação, e se possui 

princípios do cooperativismo, tais como: adesão livre e voluntária, democracia, participação, 

educação, dentre outros.   

 Para levar a termo a pesquisa, trabalharemos com os conceitos de Cooperativismo, 

Cooperação e Território, utilizando autores como Milton Santos (1980,1996), Emília Moreira 

(2006, 2010, 2011), Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2002), Emory Bogardus (1964), Claude 

Raffestin (1993), dentre outros. 

  Do ponto de vista metodológico, realizamos um levantamento bibliográfico junto às 

bibliotecas da UFPB, nas páginas dos cursos de graduação e pós-graduação em Geografia e 

ciências afins que divulgassem monografias, dissertações e teses que tratassem da temática em 

questão. 

  Além desta introdução e das considerações finais o trabalho está estruturado em dois 

tópicos, o primeiro faz uma breve discussão sobre Território, Cooperativismo e  Cooperação e no 

segundo é feito uma analise sobre a Cooperativa Potiguar de Apicultura e Desenvolvimento 

Rural Sustentável – COOPAPI. 

 

1. TERRITÓRIO, COOPERATIVISMO E COOPERAÇÃO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

  Três são os conceitos básicos norteadores do artigo: Território, Cooperativismo e 

Cooperação, não se pretende aqui esgotar a discussão dos conceitos, todavia somente enunciá-

la de forma sintética para que se tenha melhor compreensão da temática em estudo. 

 

  1.1 - Território 

  Começaremos nossa abordagem com a concepção de espaço desenvolvida por Milton 

Santos. Santos (2002 [1996]) propõe que o espaço geográfico é “formado por um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 

considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá”. Para o autor, a 

natureza é a origem, ela provê as coisas, as quais são transformadas em objetos pela ação do 

homem através da técnica. “No princípio, tudo eram coisas, enquanto hoje tudo tende a ser 



objeto, já que as próprias coisas, dádivas da natureza, quando utilizadas pelos homens a partir 

de um conjunto de intenções sociais, passam, também, a serem objetos.”  

  Para Santos (2002 [1996]), a técnica é “a principal forma de relação entre o homem e a 

natureza” e é definida como “um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o 

homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço”. O referido autor diferencia o 

espaço geográfico do espaço social, dos sociólogos. No espaço geográfico, as ações e os 

objetos são indissociáveis e não podem ser considerados separadamente, pois desta forma não 

têm sentido. O espaço social está contido no espaço geográfico. Os objetos só têm sentido a 

partir da ação humana, a qual resulta nos objetos e é realizada sobre eles.  

  O espaço geográfico nas suas múltiplas dimensões, não é visto como algo estático, mas 

sim como algo dinâmico resultante de uma relação dialética entre natureza e sociedade. Assim 

sendo, 

o espaço geográfico, e o espaço agrário como um dos seus segmentos, não 
constitui algo dado e acabado, mas algo dinâmico, determinado 
historicamente, um produto da ação do homem sobre a natureza e das 
relações que se estabelecem entre os homens através do processo de 
trabalho ao longo do tempo histórico. (MOREIRA, 2006b, p. 5). 

  Portanto, a partir da concepção de espaço apresentada, entendemos o território como 

uma fração do mesmo. Sabemos que há uma diversidade de teóricos, de correntes diversas, 

discutindo o conceito de território, no nosso caso, para amadurecimento e reflexão, iremos nos 

deter as definições utilizadas por geógrafos da corrente crítica. Vejamos a posição de algum 

deles: 

  Ainda considerando Santos (1980), o “espaço, é o território” 

(...) encarado segundo a sucessão histórica de situações de ocupação efetiva 
de um povo – inclusive a situação atual – como resultado da ação de um 
povo, do trabalho de um povo, resultado do trabalho realizado segundo as 
regras fundamentadas do modo de produção adotado e que o poder 
soberano torna em seguida coercitivas (SANTOS, 1980, p.189). 

  Para Raffestin (1993, p. 144), o território é uma fração do espaço produzido através do 

trabalho e marcado por relações de poder, é um “local de relações”. O território se forma a partir 

do espaço, é o resultado “de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um 

programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço concreta ou abstratamente (por 

exemplo, pela representação), o ator „territorializa‟ o espaço” (RAFFESTIN, 1993, p.143).     

  As concepções de território dadas por Oliveira (2002) e Mançano e Molina (2004), 

reforçam nossa reflexão. Oliveira (2002) concebe o território como sendo  



“síntese contraditória, como totalidade concreta do processo/modo de 
produção/distribuição/circulação/consumo e suas articulações e mediações 
supraestruturais (políticas, ideológicas, simbólicas etc.) em que o Estado 
desempenha a função de regulação” (OLIVEIRA, 2002, p. 74).  

  Já para Mançano e Molina (2004), o território é “[...] espaço político por excelência, 

campo de ação e de poder, onde se realizam determinadas relações sociais” sendo seu conceito 

“fundamental para compreender os enfrentamentos entre agricultura camponesa e o 

agronegócio, já que ambos projetam distintos territórios” (p.53-54). 

  Contribuição muito importante para o desenvolvimento deste trabalho também é dada 

por Rogério Haesbaert, um dos principais geógrafos do debate sobre o território. Ele procura 

conglomerar em seu arcabouço teórico o território enquanto mediação espacial de maneira 

historicamente determinada por múltiplas dimensões.  

  Para o referido autor o território envolve: 

[...] sempre e ao mesmo tempo, mas em diferentes graus de correspondência 
e intensidade, uma dimensão simbólica, cultural, através de uma identidade 
territorial atribuída pelos grupos sociais, como forma de „controle simbólico‟ 
sobre o espaço onde vivem e uma dimensão mais concreta, de caráter 
político-disciplinar: a apropriação e ordenação do espaço como forma de 
domínio e disciplinarização dos indivíduos. (HAESBAERT, 1997, p.42). 

  A construção das identidades territoriais possui duas dimensões, uma ancorada na 

memória coletiva, construída em torno do passado para confirmar uma diferenciação e construir, 

com maior sucesso, uma identidade. E outra ancorada nos referenciais espaciais, tanto do 

passado como do presente que podem ter várias origens (HAESBAERT, 2007, p.45). 

 

 1.2 - Cooperativismo e Cooperação 

  O cooperativismo moderno nasceu em meados do século XIX inspirados nas ideias de 

Saint Simon, Charles Fourier e Robert Owen como forma de contrapor a teoria marxista da luta 

de classes que visava superara as desigualdades sociais impostas pelo capitalismo, portanto o 

cooperativismo pregava a transformação gradual e “sem traumas” da sociedade através da 

cooperação mútua. 

   É importante lembrar que o conceito de cooperação é diferente de cooperativismo, como 
assim afirma Costa (2007, p. 58): 
 

não se pode confundir o ato de cooperar com o cooperativismo, pois, 
enquanto o primeiro pode ser entendido como qualquer ato ou ação de 
colaborar com outras pessoas em qualquer formação socioeconômica, o 
segundo só pode ser entendido como um movimento social que procurou, 



através da associação, fugir de uma opressão social resultante de um 
determinado período histórico e de um determinado sistema, ou seja, o 
capitalismo concorrencial do século XIX. 

 

Pires conceitualiza a cooperação 

[...] como ação conjugada através da qual as pessoas se unem com vistas 
aos mesmos objetivos, o que pressupõe a sua significância social nas mais 
diversas formas de associação humana – do matrimônio às relações 
comerciais. A cooperação tanto pode ter motivações espontâneas, como 
coercitivas. Intimamente ligada à ideia de cooperação está a ideia de 
confiança, através da qual se acredita na possibilidade de cumprir as 
obrigações contratuais dentro da cooperação (2004, p.35-36). 

 

  A cooperação é calcada num conjunto de princípios éticos que são destinados a orientar 

não só indivíduos isolados, mais toda a sociedade, podendo dessa forma também ser 

considerada como uma filosofia de vida que rege os rumos da convivência coletiva social. 

Consiste assim “na união mútua que possibilita aos seres o desenvolvimento de suas atividades 

de forma coletiva, aumentando a produtividade e os benefícios do grupo cooperado” 

(BOGARDUS, 1964, p. 12). 

  Esse autor também acrescenta que a cooperação só pode existir se todos os indivíduos 

pertencentes ao grupo “cooperarem de forma livre e espontânea visando o bem comum, caso 

isto não ocorra de forma espontânea poderá caracterizar uma forma de opressão, 

descaracterizando assim o sentido da cooperação” (BOGARDUS, 1964, p. 19).  

  Retomando ao Cooperativismo, Robert Owen (1771-1858) foi um grande industrial e 

filantropo que realizou importantes ações no ramo industrial como a redução da jornada de 

trabalho dos operários que trabalhavam na sua fábrica e a promoção de uma série de ações que 

objetivavam a regeneração moral dos indivíduos bem como o aumento da autoestima dos 

mesmos enquanto operários.  

  Este autor defendia: a) a substituição de uma sociedade individualista por uma outra 

sociedade fundada sobre os pilares da associação; b) a liberdade de expressão; c) uma 

sociedade onde todos tivessem acesso a saúde, educação, moradia e aos demais meios 

relacionados à satisfação de suas necessidades (RÊGO, 2009). 

  Entretanto, o que se observou desde primeiras experiências da doutrina cooperativista é 

que as cooperativas se multiplicaram, mas não conseguiram tocar significativamente nas 

desigualdades sociais, elas mais foram influenciadas do que influenciaram, pois se incorporaram 

na própria dinâmica da expansão do capital. 



   No caso especifico das cooperativas agrícolas, elas surgem geralmente para tentar 

contornar as dificuldades encontradas pelos agricultores para a comercialização da produção, 

evitar a cupidez dos atravessadores que subjugam o agricultor a vender seu produto ao preço 

ditado por eles. 

  Segundo Schneider (1981), uma estrutura que abriga sujeitos profundamente desiguais, 

ao ser dimensionada a partir do critério de proporcionalidade, tende a reforçar essas diferenças, 

inclusive no plano dos serviços que presta aos associados. A título de exemplo, se no caso de 

assistência técnica, o deslocamento de um técnico for justificado em função da dimensão da 

área cultivada, os camponeses poderão ser preteridos. 

   Portanto, Schneider (1981) conclui que a atual estrutura cooperativa reforça a 

desigualdade entre os pequenos agricultores e os grandes proprietários, visto que a mesma 

tende a incorporar relações de dominação e subordinação presentes na sociedade maior. Na 

cooperativa, essa situação se manifesta no exercício do poder pelo grupo economicamente mais 

poderoso, que tende a se revezar nos cargos administrativos da mesma. 

  Todavia observamos na área de estudo que o sistema cooperativista tem sido um canal 

compatível com as necessidades dos produtores, já que a partir da comercialização da produção 

conseguiu-se elevar a renda dos cooperados. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA COOPAPI 

2.1 - Localização Geográfica 

  A Cooperativa Potiguar de Apicultura e Desenvolvimento Sustentável – COOPAPI está 

situada no município de Apodi, localizado na Região Nordeste do Brasil, Estado do Rio Grande 

do Norte, Mesorregião do Oeste Potiguar, mais especificamente na microrregião da Chapada do 

Apodi, e abrange 1.602,480 km² (mapa 1). Sua população segundo o censo de 2010 é de 34.763 

habitantes sendo que 50% residem na zona urbana e 50% residem na zona rural, algo que é 

bastante singular, já que com o forte processo de urbanização que o Brasil vem sofrendo desde 

1950, a tendência é que o numero de habitantes na zona urbana seja maior que o da zona rural. 

(gráfico 1).  

 



Mapa 1 - Localização geográfica do município de Apodi – RN 

 

 

Gráfico 1 

 

Fonte: IBGE, Censo demográfico de 2010. 
Elaborado por Nielson Lourenço 



 

2.2 - Breve histórico da COOPAPI 

  A submissão do preço dito pelos atravessadores, que levava a uma difícil 

comercialização do mel, as suas péssimas condições de infraestrutura para a sua produção, 

foram condicionantes para que um grupo de agricultores se organizassem em busca de soluções 

para sanar esses problemas, o resultado disso foi que em 1995 houve a criação da Associação 

Apodiense de Apicultores – ASSAAP. Esta associação tinha como principal objetivo conseguir 

um canal para escoar a produção de mel feita pelos agricultores, como também promover cursos 

de capacitações para os mesmos.  

 Esta organização a partir da associação possibilitou a busca por mais assessoria 

técnica, alguns financiamento nas agencias, que trouxe uma melhoria pra a cadeia produtiva, no 

entanto, a dificuldade de comercialização ainda existia, os associados eram subjugados aos 

preços ditados pelos atravessadores, uma verdadeira submissão ao comprador, como assim 

relata um associado da ASSAAP “normalmente se eu que produzo, eu que tenho que dizer o 

preço final do produto, a lógica é essa, porque eu vou levar em consideração os fatores que me 

fizeram fazer esse produto, só que o que acontecia com a apicultura era uma coisa inversa a 

isso, quem ditava o ritmo o preço, não era quem produzia, era quem comprava e isso trazia uma 

insatisfação das pessoas”, isso foi um fator determinante que impulsionou a associação a criar a 

cooperativa para que assim, se pudesse ter uma alternativa para comercializar a produção. 

  Então em 2004 foi criada a Cooperativa, com inicialmente 22 cooperados, se teve muitas 

dificuldades para conseguir um capital inicial para potencializar a produção, então a cooperativa 

ficou cerca de 6 meses sem comercializar. Para poder intensificar a produção e comercialização 

dos produtos a Cooperativa buscou firmamento de parcerias com o governo federal, então se 

conseguiu a partir de muitas discussões uma parceria com a Superintendência Regional da 

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), onde houve um firmamento da compra da 

produção de forma direta aos produtores sem intermediações de “atravessadores”, são 

produzidos saches de mel que são distribuídos em escolas da região, beneficiando cerca de 48 

mil alunos. 

  A produção da COOPAPI inicialmente era baseada apenas no mel, porém com a grande 

diversidade de produção da agricultura familiar foi feita uma assembleia em 2006 com todos os 

cooperados, onde houve a adesão de novos produtos, tais como: amêndoa de castanha de caju; 

artesanato; feijão macassar; milho; derivados do leite e o arroz da terra. A partir disso houve a 

mudança no seu estatuto, então o principal objetivo da COOPAPI ficou sendo comercializar mel, 



derivados apícolas e produtos da agricultura familiar; industrializar a produção e buscar mercado 

nos níveis estadual, nacional e internacional e desenvolver ações voltadas para a conservação 

do meio ambiente. (FERREIRA, 2010, p. 192) 

  Essa comercialização ocorre por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 

na modalidade Compra Direta, cujo objetivo é intervir no mercado para regular o preço do 

produto, que sempre tende a cair no período de safra (FERNANDES, 2010, p. 13). 

  Atualmente a Cooperativa conta com mais de 250 cooperados, ela tornou-se referencia 

no Rio grande do Norte como também no Brasil, segundo dados do IBGE no censo agropecuário 

de 2008, as duas1 cooperativas conseguiram comercializar mais de 500 toneladas de mel de 

abelha italiana dando ao município o status de segundo maior produtor de Mel do país 

(FERNANDES, 2010, p. 30). 

 

2.3 - O processo de beneficiamento da castanha do caju pela COPAPI 

  A Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju está localizada na comunidade rural 

do Córrego que se encontra situada a 10 km do município de Apodi/RN (figura 1), a principal 

atividade desenvolvida na comunidade é a agricultura, baseada na cajucultura, apicultura, feijão, 

milho, algodão, mandioca, bovinocultura, ovinocaprinocultura e avicultura. 

Figura 1: Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju – Apodi/RN 

 

Fonte: Nielson Lourenço em atividade de campo – Novembro de 2012 

                                                           
1
 A COOPAPI juntamente com a COOAFAP - Cooperativa da Agricultura Familiar de Apodi que está localizada no 

município de Apodi – RN 



  Para os moradores dessa comunidade, a partir de todo o processo de beneficiamento da 

castanha do caju é possível hoje promover à melhoria na renda das famílias que residem no 

local. Esta comunidade rural de Córrego dispõe de uma área plantada de cerca de 1.200 

hectares de cajueiro, com uma produção anual de 360.000 toneladas de castanha e uma 

produtividade média de 300 quilos por hectare. (FERNANDES, 2010, p. 31).  

  Essa unidade de beneficiamento é responsável pelo recolhimento de grande parte da 

castanha de caju advinda da agricultura familiar no município de Apodi, sendo uma das mais 

antigas a ser construída no Estado. Todo seu processo de beneficiamento e de administração é 

realizado pelos seus sócios da Associação do Mini Produtores de Córrego e Sítios Reunidos - 

AMPC, posteriormente toda a produção é comercializada na COOPAPI. 

  Todo seu processo de beneficiamento é feito por várias etapas. Na primeira etapa há o 

recebimento da amêndoa pelo produtor onde ela passa pelo processo de secagem que dura 

cerca de três dias, depois desse processo é feita a seleção das amêndoas por tamanho, o 

classificador (tela redonda com pequenos círculos de tamanhos variados) retira vários tamanhos 

(cinco no total) da amêndoa e tem a capacidade de suportar 1000 kg. 

  Na terceira etapa do processo há o cozimento das amêndoas, elas são colocadas numa 

máquina especifica para este procedimento que tem a capacidade de 150 Kg de amêndoas, em 

dez minutos elas estão cozidas, depois disso, elas são espalhadas para que possa ser 

trabalhada, fica em repouso para no outro dia ir para o processo de corte. Nessa quarta etapa é 

feito o processo de corte que é ainda bastante rústico no qual é colocada a unidade de amêndoa 

na máquina e o operador corta uma de cada vez (figura 2). 

Figura 2: Processo de corte das amêndoas feita de forma rústica. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nielson Loureço em atividade de campo – Novembro de 2012 



  Passada esta fase, as amêndoas vão para etapa chamada de umidificação, elas são 

colocadas em bandejas dentro de um carrinho (um armário de ferro) que suporta 120 Kg, então passa 7 

horas numa temperatura média 75 °C, depois são retiradas e vão para o processo de banho-maria. Neste 

sexto processo as amêndoas passam por uma estufa para retirar impurezas, bactérias, etc. e 

posteriormente são encaminhadas para outra central de beneficiamento para ser embalada. 

  As amêndoas de castanha de caju chegam à central e vão direto para uma estufa para 

que seja retirado qualquer tipo de impureza, depois elas são embaladas. As embalagens 

possuem o símbolo “Terra firme”, este nome está relacionado à história do munícipio de Apodi 

onde os índios que ali inicialmente habitavam chamavam aquele lugar de “Terra Firme” (figura 

3).   

  Então, se pode observar a valorização da cultura local a partir da visualização de uma 

marca que é implantada em todos os produtos da Cooperativa, além disso, é colocado o nome 

da comunidade de onde foram produzidas as amêndoas, pois há comunidades que estão 

situadas fora do município e que também estão associadas à cooperativa, isto é uma forma de 

dar unidade a toda produção. 

 

Figura 3: Tipo de embalagem que é utilizado para a comercialização da Castanha do Caju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.caatingacerrado.com.br/coopapi-cooperativa-potiguar-de-
apicultura-e-desenvolvimento-rural-sustentavel-rn/ data de acesso: 15/02/2013 

 

  A comercialização da produção geralmente é feita para o Super Mercado Bom Preço, 

como também é feita na feira da agricultura familiar no próprio município de Apodi, onde um 

grupo de mulheres da Associação do Mini Produtores de Córrego e Sítios Reunidos – AMPC 

vendem os produtos derivados das amêndoas, como também demais produtos da agricultura 

familiar.  

http://www.caatingacerrado.com.br/coopapi-cooperativa-potiguar-de-apicultura-e-desenvolvimento-rural-sustentavel-rn/
http://www.caatingacerrado.com.br/coopapi-cooperativa-potiguar-de-apicultura-e-desenvolvimento-rural-sustentavel-rn/


  Portanto, é notória nessa cadeia produtiva uma relação de confiança entre os 

cooperados, uma verdadeira cooperação que possibilita o aumento da produção quanto a 

comercialização do produto final, podemos visualizar isso no relato de uma cooperada quando 

diz: “é bom saber que você está vendendo aquela castanha para sair a marca da sua cidade, do 

seu povo, de si mesmo, é diferente de uma atravessador que você num sabe nem pra onde vai”, 

além disso, tem há o reconhecimento do consumidor que vê que aquela castanha saiu da 

população do próprio munícipio de Apodi. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Diante do foi exposto no artigo, constatou-se a cooperativa se territorializou no município 

de Apodi e vem expandindo seu mercado para outras regiões, e que embora tenha sido 

submetida à lógica capitalista de mercado, como o que acontece com a maioria das cooperativas 

devido a necessidade de expansão do mercado, esta cooperativa vem gerando benefícios 

socioeconômicos aos cooperados, ela consegue se diferenciar de uma empresa capitalista, 

aplicando em sua organização interna ideais do cooperativismo. 

  Outro fator que constatamos no desenvolvimento deste trabalho foi que à cooperativa é 

bastante importante para o dinamismo do território de Apodi, principalmente para a zona rural do 

município, tendo em vista que a COOPAPI é considerada à organização que mais empreende e 

dinamiza essa localidade no tocante a circulação de renda, ao aumento do poder de compra dos 

cooperados e funcionários diretos e indiretos da cooperativa. 

  É valido ressaltar a importância daqueles que lutaram no inicio da formação da 

cooperativa, fazendo com que através de muita cooperação e luta dos agricultores pudesse fazer 

à cooperativa se expandir e se territorializar.  

  Em linhas gerais, não pretendemos através deste artigo esgotar a discussão sobre o 

tema, isto foi apenas uma etapa inicial para a realização de uma pesquisa mais aprofundada, 

que tenha mais dados estatísticos e empíricos que nos possam ampliar ainda mais nossa 

reflexão sobre a atuação desta cooperativa no município de Apodi. 
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