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RESUMEN: 

O sistema capitalista, que está pautado na competição, gera um mundo desigual, no qual cada vez 
há mais excluídos. Assim, é preciso encontrar saídas para diminuir essa desigualdade e exclusão. 
Nesta perspectiva, o cooperativismo, que nasceu no contexto da Revolução Industrial devido à 
exploração da classe operária, é considerado como uma alternativa para se garantir a produção e 
reprodução da vida, pois ele tem uma proposta mais justa, democrática e igualitária. Neste trabalho, 
pretende-se mostrar como uma experiência cooperativa pode ajudar quem vive da agricultura, as 
relações internas dos cooperados e as implicações de se criar e manter em funcionamento a 
cooperativa. Ainda, como alguns aspectos do cotidiano dos cooperados, como a produção e 
comercialização de seus produtos, são influenciados por essa forma de organização. 
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Muito se fala sobre cooperativismo e a criação de cooperativas, pois normalmente se atribui 
à elas poderes de transformação da sociedade, para algo mais justo, igualitário e democrático. Para 
compreender porque se confere às cooperativas esses poderes, deve-se voltar um pouco na história, 
e retomar as diretrizes daquela que é apontada como a primeira experiência cooperativa que se tem 
conhecimento, a cooperativa dos Pioneiros Equitativos de Rochdale: 

 
[...] a famosa cooperativa dos Pioneiros Equitativos de Rochdale, considerada mãe 
de todas as cooperativas. Ela surgiu em Rochdale, um importante centro têxtil no 
norte da Inglaterra, em 1844. [...] 
O impulso para a criação da cooperativa pode ter sido a derrota de uma greve de 
tecelões em 1844. Adotaram uma série de princípios, que seriam depois 
imortalizados como os princípios universais do cooperativismo: 1o) que nas 
decisões a serem tomadas cada membro teria direito a um voto, independentemente 
de quanto investiu na cooperativa; 2o) o número de membros da cooperativa era 
aberto, sendo em princípio aceito quem desejasse aderir. Por isso este princípio é 
conhecido como o da “porta aberta”; 3o) sobre capital emprestado a cooperativa 
pagaria uma taxa de juros fixa; 4o) as sobras seriam divididas entre os membros em 
proporção às compras de cada um na cooperativa; 5o) as vendas feitas pela 
cooperativa seriam sempre feitas à vista; 6o) os produtos vendidos pela cooperativa 
seriam sempre puros (isto é, não adulterados); 7o) a cooperativa se empenharia na 
educação cooperativa; 8o) a cooperativa manter-se-ia sempre neutra em questões 
religiosas e políticas. [...] (SINGER, 2008. p. 46). 
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É importante ressaltar que o momento em que surgiu a cooperativa – o da Revolução 
Industrial – foi uma forma de resposta à exploração da classe operária. Como conta Souza (2003, p. 
35): 

 
O início do capitalismo industrial foi marcado por extrema exploração da classe 
trabalhadora que dedicava longas horas à atividade produtiva, recebia baixíssimos 
salários e vivia sob condições precárias. A Grã-Bretanha foi palco da primeira 
revolução industrial e também das primeiras reações da classe trabalhadora à 
exploração capitalista. As antigas corporações de ofício de artesãos qualificados 
geraram os sindicatos que por sua vez formaram as cooperativas. [...] 

 
Assim, entender o surgimento das cooperativas é entender o  
 

[...] contexto da imensa transformação das condições de vida e trabalho, além da 
própria natureza, alterando suas formas tradicionais e convertendo ambos, homens 
e ambiente, em mercadorias (Polanyi, 2000). É este momento específico de crise 
social estrutural que abre a possibilidade de novas formas de organização da 
produção e da distribuição com base em uma nova moral coletivista e solidária 
(FRANÇA, 2008, p. 45-46). 

 
Essa retomada a esse momento histórico é importante porque traz à tona aspectos que até 

hoje perduram em nossa sociedade: a exploração da classe trabalhadora, condições precárias de 
trabalho, baixa remuneração, longas jornadas de trabalho, a transformação de homem e ambiente 
em mercadorias. Dessa forma, o discurso cooperativista, com seus princípios que incitam um 
modelo de organização mais justa, solidária e igualitária, ainda atrai o interesse de grupos variados, 
sejam operários de uma fábrica, prestadores de serviços ou agricultores que vivem da terra e 
precisam comercializar seus produtos. 

No caso do Brasil, também se deve voltar um pouco na história para compreender os dois 
movimentos cooperativistas que hoje se destacam, um conhecido como cooperativismo tradicional, 
pioneiro ou pragmático e, o outro, como novo cooperativismo ou de economia solidária. 

O cooperativismo tido como o tradicional vem com o início do movimento cooperativista no 
Brasil até sua consolidação pelo próprio Estado, iniciada em 1932 com o Decreto 22.239 de 19 de 
dezembro de 1932, que, de acordo com Pinho, “arrolou as características principais das 
cooperativas, consagrou seu embasamento doutrinário rochdaleano e garantiu, às cooperativas, 
margem razoável de liberdade de constituição e funcionamento” (2004, p. 26-27)1. Mas foi com 
a criação da Lei 5.764/71, a Lei do Cooperativismo, que o movimento cooperativista brasileiro 
passou a ser realmente controlado pelo Estado. Essa lei passou a monopolizar a representação do 
cooperativismo no Brasil pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), estabeleceu o 
regime jurídico e normas, como a constituição, os direitos e obrigações dos associados, fiscalização 
e ato cooperativo (FRANÇA, 2008, p. 55)2. França critica a lei, afirmando que ela está “inserida na 

                                                        
1 1932 – Decreto 22.239 (19/12), de caráter rochdaleano, dispôs sobre a organização e o funcionamento da sociedade 
cooperativa; considerou as cooperativas sociedades de pessoas e não de capital, de natureza jurídica “sui generis”, com 
características específicas (art. 2o.) (PINHO, 2004, p. 27). 
2 Sobre a criação da OCB e da Lei 5.764/71, podemos citar Pinho, que conta detalha mais tais eventos: 
1969 – Criada a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) com a unificação da UNASCO (União Nacional das 
Associações Cooperativas) e da ABCOOP (Associação Brasileira de Cooperativas). [...]  
1971 – Lei 5.764, de 16 de dezembro, substituiu as legislações anteriores, teve longa vigência mesmo depois de 
derrogada em vários capítulos e artigos pela Constituição Federal de 1988. Ou seja, mesmo amputada, continuou 
vigorando devido à dificuldade de se conciliar algumas questões polêmicas, entre as quais a representação única do 
Cooperativismo pela OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras). 
1971 – OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) criada pela Lei 5.764/71. Antonio José Rodrigues Filho, com 
apoio do ministro da Agricultura Cirne Lima, fundou a OCB, tornou-se seu primeiro presidente e promoveu a criação 
de OCE’s (Organizações Estaduais de Cooperativas) em todos os Estados brasileiros. Deputados e senadores do PT 
(Partido dos Trabalhadores), bem como o MST (Movimento dos Sem-Terra), entidades sindicais e de apoio às 
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lógica de reprodução e acumulação capitalista e instituída pelos setores rurais conservadores, [e] é, 
de fato, voltada aos interesses de grandes empreendimentos, regulamentando, na prática, um 
‘cooperativismo’ de ricos” (2008, p. 55). Outra crítica importante feita pela autora (2008, p. 55-56) 
é que  

 
[...] a consolidação das relações capitalistas, com destaque para as conquistas 
trabalhistas e sindicais, permitiu o surgimento da expectativa de universalização do 
assalariamento, quando as demais formas de produção existentes, tais como 
comunitárias, artesanais, familiares e cooperativas, passaram a ser consideradas 
“resquícios atrasados” de relações do passado, a serem superadas. [...] Valores 
individualistas, concorrenciais e monetários hegemônicos deformaram importantes 
princípios cooperativistas historicamente conquistados, e o chamado 
cooperativismo tradicional passou, em muitos casos, após a década de 1970, a 
praticar alguma forma de exploração de seus associados ou de contribuir para a 
precarização do trabalho, isolando-se ainda mais o movimento sindical. 

 
O movimento do novo cooperativismo ou de economia solidária começa a aparecer na 

década de 1990 como um movimento paralelo ao do cooperativismo tradicional. Ele surge contrário 
a esse cooperativismo que se consolidou no Brasil, de grandes empreendimentos e questiona uma 
série de obrigatoriedades da lei cooperativista, como o registro obrigatório das cooperativas na 
OCB, o pagamento da “contribuição cooperativista” e a legitimidade da OCB ser a única 
representante do Movimento Cooperativo Brasileiro (PINHO, 2004, p. 250). Pinho ainda conta que 
essa vertente do novo cooperativismo surge devido à crise ideológica da esquerda, à necessidade de 
enfrentar as consequências perversas do neoliberalismo nas relações de trabalho e às novas formas 
de luta do sindicalismo (2004, p. 246). A autora ainda afirma que 

 
[...] o Novo Cooperativismo tem como base a democracia na produção e na 
distribuição, a desalienação do trabalhador e a luta direta dos movimentos sociais 
pela geração de trabalho e renda, contra a pobreza e a exclusão social. Para seus 
autores, trata-se de movimento que não se insere nos mesmos espaços 
institucionais do chamado cooperativismo tradicional, já que este, muitas vezes 
cooptado por órgãos governamentais, burocratizou-se ou mesmo se degenerou. [...]  
Para os teóricos do Novo Cooperativismo, as coops [sic] do Movimento 
Cooperativo Tradicional nada têm em comum com a esmagadora maioria das 
cooperativas formadas por trabalhadores, já que estas procuram criar – para si e 
para toda a sociedade – propostas alternativas, democráticas e igualitárias ao 
capitalismo. [...] (PINHO, 2004, p. 246). 

 
Esse cooperativismo de economia solidária procurou se voltar mais para os princípios dos 

Pioneiros de Rochdale, além de incitar a outras práticas mais justas e igualitárias no comércio e no 
consumo, por exemplo. Como pontos principais da prática da economia solidária, pode-se citar: 

 
“Adesão voluntária” e “Portas abertas” (1) significam que participar de uma 
cooperativa ou grupo de produção deve ser escolha de cada um e não uma 
imposição de alguma instituição ou condição para se conseguir alguma outra 
vantagem [...] 
O princípio das “Cotas iguais” (2), que dá sentido aos empreendimentos 
econômicos solidários é, aparentemente o mais simples e ao mesmo tempo o mais 
fundamental de todos. Ele é a base que sustenta todos os demais, garantindo que 
todos os sócios tenham a mesma quantidade de cotas-parte no capital. [...] 
É o princípio das cotas iguais que permite e sustenta, na prática, o terceiro 
princípio de um empreendimento autogestionário: Cada sócio, um voto (3). [...] 

                                                                                                                                                                                        
cooperativas de microempreendedores, entre outras, sempre consideraram a OCB ilegítima e produto “espúrio” do 
Governo Militar (PINHO, 2004, p. 38-39). 



 

 

4 

O princípio “Controle, organização e administração democrática, feita pelo 
conjunto dos cooperados” (4), diz respeito a um dos principais fundamentos da 
economia solidária: a autogestão. Este princípio busca assegurar a gestão 
democrática do empreendimento [...] 
Complementarmente, o procedimento “Todas as atividades necessárias ao 
desenvolvimento da cooperativa serão realizadas por todos os cooperados, em 
grupos, por rodízio, a cada 3 ou 4 meses, durante o ano” (5). Esse é um 
desdobramento do quarto princípio [...] Além de permitir que o trabalhador 
solidário viva concretamente a autogestão, participando criticamente de todo o 
processo de divisão do trabalho, este princípio ainda contribui para desmistificar a 
maior importância dada aos cargos administrativos (intelectuais) do que aos de 
produção ou técnicos (braçais) [...] 
A gestão democrática do negócio e a valorização do conjunto das funções 
exercidas permitem atitudes mais coletivistas, por parte dos cooperados, quanto: a) 
Divisão das sobras (6) [...]; b) Preço do trabalho (6): Cada cooperado terá direito 
ao mesmo valor por hora trabalhada ou pode ser adotada uma hierarquia de, no 
máximo, três níveis de remuneração [...] 
O princípio da “Não discriminação de sexo, cor, posição política ou religiosa” 
(7) objetiva destacar os direitos de cidadania de todos [...] 
“Educação, capacitação e informação serão oferecidas a todos os associados, 
pela cooperativa” (8) [...] 
A “Cooperação entre empreendimentos visando o fortalecimento daqueles que 
praticam autogestão e economia solidária e a inserção em redes de comércio 
justo e consumo solidário” (9) [...] 
Por sua vez, o “Compromisso com a comunidade do entorno, trabalhando para 
seu desenvolvimento e privilegiando sua participação nas atividades da 
cooperativa” (10) [...]. 
Por último, há que se defender a “Autonomia e independência” (11) da 
cooperativa em relação a instituições, a partidos, a políticos ou ao Estado. 
(FRANÇA, 2008. p. 84-89). 

 
De 2003 para frente, surgiu no Brasil uma multiplicidade de representações das 

cooperativas. Conforme Pinho (2004, p. 61), 
 

[...] a OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, perdeu a “representação 
única” do cooperativismo brasileiro mas continuou liderando a maioria do 
chamado “cooperativismo tradicional ou pioneiro”. Por outro lado, passaram a 
buscar orientação na Secretaria Nacional de Economia Solidária (criada pelo 
Presidente Lula junto ao Ministério do Trabalho e Emprego)3, as cooperativas do 
Sistema de Economia Solidária (ECOSOL) e de outros movimentos paralelos, que 
já recusavam a liderança da OCB. 

 
Assim, hoje no Brasil, tem-se principalmente essas duas vertentes do cooperativismo, o 

tradicional e o novo cooperativismo ou de economia solidária. Esse segundo surge como um 
movimento paralelo de crítica, questionamento e de até de necessidade de se repensar o primeiro, já 
que o cooperativismo no país havia se distanciado dos princípios do movimento que surgiu com os 
Pioneiros de Rochdale e se tornou um movimento voltado aos interesses de grandes 
empreendimentos, com valores individualistas e concorrenciais. Além disso, acabou por se 
distanciar de movimentos sociais e sindicais. 
 

                                                        
3 2003 – Criada pelo Presidente Lula a Secretaria Nacional de Economia Solidária, junto ao Ministério do Trabalho e 
Emprego. Seu primeiro dirigente, Paul Singer, prof. [de economia] da USP, especializou-se em economia solidária 
(PINHO, 2004, p. 62). 
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Cooperativas hoje: definições, organização e estruturação 
 
Em uma cooperativa, a finalidade não é obter lucro, e sim permitir um maior e melhor 

acesso a bens, serviços e distribuição de riqueza. Conforme Silva e Holz (2008, p. 2 e 4) uma 
cooperativa, 

 
As sociedades cooperativas são empresas cujo objetivo não é a busca desenfreada 
pelo lucro ou a ganância pela rentabilidade do capital, mas sim o uso comum do 
dinheiro do grupo de associados, que é transformado em bens e serviços, de acordo 
com o ramo da cooperativa, a custos mais acessíveis. Esta prática visa a estender 
um maior bem-estar social, pois permite o acesso de bens e serviços a pessoas que 
em uma estrutura capitalista tradicional não teriam acesso. […] 
O maior objetivo da cooperativa é atender e satisfazer às necessidades do grupo de 
associados que dela faz parte. Como este grupo assume o duplo papel de sócio e 
usuário, ele tem a autonomia de decidir o rumo da cooperativa de forma 
democrática. 

 
Pinho (2004, p. 123-124) também faz uma definição4 de cooperativas e traz um quadro que 

deixa mais claro essa diferenciação feita entre uma cooperativa e uma empresa: 
 

A cooperativa pode ser entendida como “uma empresa de serviço” cujo fim 
imediato é o atendimento das necessidades econômicas de seus usuários que a 
criam com seu próprio esforço e risco. Distingue-se da “empresa capitalista”, 
porque nesta a satisfação das necessidades dos usuários não representa seu fim 
imediato, mas sim a multiplicação ou rendimento do capital investido. 
[...] enquanto na empresa capitalista a prestação de serviços é o meio de obter o 
maior lucro possível, na cooperativa a satisfação das necessidades dos associados é 
o fim da atividade econômica. [...] 

 
EMPRESA COOPERATIVA EMPRESA NÃO-COOPERATIVA 

Uma sociedade de pessoas. É uma sociedade de capital. 

Objetivo principal é a prestação de serviços. Objetivo principal: lucro. 

Número ilimitado de associados. Número limitado de acionistas. 

Controle democrático – um homem, um voto. Cada ação um voto. 

Assembléia: quórum baseado no número de 
associados presentes. Assembleia: quórum baseado no capital. 

Insensibilidade das cotas-partes5 a terceiros, 
estranhos à sociedade. Transferência das ações a terceiros. 

Retorno proporcional ao valor das operações. Dividendo proporcional ao valor das ações. 
Fonte: PINHO, Diva Benevides. O cooperativismo no Brasil: da vertente pioneira à vertente solidária. São Paulo: 
Saraiva, 2004. p. 180. 

                                                        
4 Pinho levanta um ponto interessante acerca das definições existentes sobre cooperativas. Para ela, as diversas 
definições apresentadas pelos autores cooperativistas podem ser reunidas em dois grupos principais: no primeiro grupo, 
estão aquelas que consideram o fim dessas sociedades, ou seja, a correção dos problemas do meio social e a prestação 
de serviços; no segundo, estão as definições que colocam em relevo a forma dessas sociedades, descrevendo-as como 
organizações democráticas de pessoas que funcionam segundo os princípios rochdaleanos (PINHO, 2004, p. 124-125). 
5 Na Lei 5.764/71, em seu artigo 24, parágrafo 1o, o legislador fixa limites com o objetivo de preservar a igualdade entre 
os cooperados: nenhum associado poderá subscrever mais de 1/3 do total de cotas-partes, salvo nas cooperativas em que 
a subscrição deva ser diretamente proporcional ao movimento financeiro do cooperado, ou à área cultivada, ou ao 
número de plantas ou de animais em exploração. [...] (PINHO, 2004, p. 150). 
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Ou seja, apesar de ser importante uma cooperativa alcançar o lucro, a sua finalidade é outra 
em relação a uma empresa capitalista. É por meio desse lucro que se poderá melhorar as condições 
de vida da comunidade envolvida na cooperativa; é por ele que a cooperativa poderá investir mais 
em equipamentos aos cooperados para melhorar a sua produção. 

Dessa forma, as cooperativas se inserem no sistema capitalista sem realmente ameaçá-lo ou 
ir contra ele. Ao contrário, o cooperativismo surge, conforme dito acima, como uma forma de 
apaziguar as diferenças geradas dentro do sistema capitalista, por ser uma alternativa dita mais 
justa, democrática e igualitária, que gera trabalho, distribui melhor a renda e inclui socialmente. 
Araújo (1982, p. 131) diz que, no Brasil, o cooperativismo “[...] tem sido considerado como a saída 
para inúmeros impasses de marginalização social em que se encontram largas faixas da população, 
face ao processo mais amplo de desenvolvimento”. Além disso, as cooperativas podem ser um 
instrumento de regulação do mercado. Essa regulação acontece por meio da possibilidade, criada 
pela cooperativa, de um maior acesso a bens e serviços a custos menores.  

Para que as cooperativas alcance um êxito econômico – o lucro, ainda que a finalidade seja 
outra – elas acabam se organizando como uma empresa e pensadas como tal. Por exemplo: ao se 
pensar em montar uma cooperativa, normalmente, passa-se por um processo de gestão, composto 
por algumas etapas, como: a) estruturação do processo de planejamento das cooperativas: a 
cooperativa deve se organizar a fim de saber como se encontra a sua situação no mercado e o que 
pretende fazer, como vai se inserir etc; b) estruturação organizacional das cooperativas: nesta etapa, 
deve-se delinear quatro aspectos: as responsabilidades, as autoridades, as comunicações e as 
decisões da cooperativa; c) estruturação do processo diretivo: é de grande importância para a 
cooperativa, pois será escolhida uma ou mais pessoas que serão as líderes internas. Normalmente, é 
um cooperado carismático e com forte influência sobre as pessoas da cooperativa; d) estruturação 
do processo de acompanhamento, avaliação e aprimoramento dos resultados das cooperativas: é a 
etapa que consolida todas as outras e as avalia (SILVA & HOLZ, 2008, p. 6-7) . 

Finalmente, quando uma cooperativa é montada, ela precisa ser administrada, pensando-se 
na otimização de seus resultados, redução de custos, eficiência e eficácia econômica (PINHO, 2004, 
p. 203). Para Lamming, “em termos de administração financeira, as cooperativas necessitam de 
dinheiro, como qualquer outra empresa, para levar a cabo seus empreendimentos. [...] Uma 
administração sadia no campo financeiro é tão necessária para cooperativas como para qualquer 
tipo de empreendimento” (1973, p. 295). Para que uma cooperativa tenha eficiência da 
administração, é crucial que os cooperados compreendam a importância da natureza mútua da 
cooperativa. De acordo com Lamming 

 
[...] é certamente desejável que as implicações práticas da natureza mútua da forma 
cooperativa de negócios sejam claramente definidas e entendidas: de que aqueles 
que formam uma cooperativa concordam em fundar e dirigir uma empresa ou um 
grupo de empresas, em conjunto [...]; de que o objetivo central dessa empresa 
conjunta seja capacitar os sócios para atender as suas necessidades recíprocas ou 
procurar interesse mútuos, por ação conjunta, baseada em compreensão comum; de 
que pertencer a uma cooperativa significa trabalhar como grupo, com a empresa 
comum e por ela, e que as normas do grupo devem ser observadas por todos, 
enquanto permanecerem como membros do grupo; de que o acordo de trabalhar em 
conjunto não funciona só entre cada sócio individual e a cooperativa, mas também 
multilateralmente, entre os próprios associados, de modo que operam como uma 
equipe econômica [...] (1973, p. 290). 

 
Sobre trabalhar e decidir em grupo, Fleury afirma que “A cooperativa se estrutura segundo 

um modelo organizacional que se pretende democrático, no qual as políticas e estratégias a serem 
adotadas são definidas por um processo decisório baseado em conflito e consenso entre as partes 
interessadas” (1983, p. 33). 

Também são necessárias auditorias para analisar o desempenho financeiro, social e 
educacional da cooperativa (PINHO, 2004, p. 204). Para Pinho, “é indispensável que o Conselho 
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Fiscal esteja capacitado para acompanhar os trabalhos de monitoramento e os programas 
permanentes de monitoramento e de controle da cooperativa” (2004, p. 205). 

Ainda, vale enfatizar que, mesmo se estruturando conforme uma empresa capitalista, a 
cooperativa pode fracassar. Não existe um padrão de sucesso ou fracasso, porém, vários fatores 
podem colaborar para esse fracasso, desde os internos – como desentendimento entre os 
cooperados, a formação e o nível de preparo dos cooperados, a integração da cooperativa – até os 
externos – como os problemas de localização geográfica da cooperativa, mudanças institucionais 
feitas pelo governo, situação econômica da cooperativa e até da cidade, estado ou país da qual faz 
parte. 

Toda esse cuidado em como organizar e estruturar uma cooperativa parece deixar, cada vez 
mais distante, a preocupação inicial, que são os princípios doutrinários. Essa crítica também é feita 
por Pinho: 

 
Então, as cooperativas são obrigadas a realizar esforços de modernização, e ao 
mesmo tempo, de adaptação ou acomodação aos sistemas, estruturas e regimes 
econômicos onde funcionam, mas quase sempre com esvaziamento de seu 
conteúdo doutrinário (1973, p. 27). 

 
Vale então, algumas perguntas: como uma cooperativa se realiza na prática, com tantos 

detalhes de gestão? Como se dá o diálogo entre os cooperados? As reuniões para definir os rumos? 
E os princípios cooperativistas? A partir da realidade vivida por uma cooperativa se pode tentar 
responder a algumas dessas questões. 

 
A Cooperapas 
 

No extremo sul do município de São Paulo está o distrito de Parelheiros. Ele possui uma 
área de aproximadamente 152,34 km2 e, de acordo com o Censo demográfico realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010 sua população chegava a 131.183 
habitantes. 

 

 

Figura 1. Mapa do município de São Paulo, dividido por distritos. O distrito destacado na cor azul é 
Parelheiros. 

 
Parelheiros é uma área considerada estratégica pela prefeitura do município e pelo Estado 

porque seu território abrange duas áreas de proteção ambiental, a APA Bororé-Colônia (que ainda 
abrange outro distrito vizinho, Capela do Socorro) e a APA Capivari-Monos, criadas devido à 
existência de mananciais e remanescentes de Mata Atlântica. 
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 Esse distrito tem um histórico com a agricultura: “Por volta de 1940, a região passou a 
receber também imigrantes japoneses, que vieram para explorar a agricultura e também ajudaram 
no desenvolvimento da região, transformando os distritos de Parelheiros e Marsilac [distrito vizinho 
a Parelheiros] na maior área agrícola de São Paulo” (Prefeitura de São Paulo, 2015). Porém, deve-se 
ressaltar que, apesar da expressiva presença de descendentes japoneses, não são apenas eles que se 
dedicam à prática agrícola. 

É nesse contexto de necessidade de preservação ambiental e de histórico com a agricultura 
que surgiu a Cooperativa Agroecológica dos Produtores Rurais e de Água Limpa da Região Sul de 
São Paulo (Cooperapas), fundada em 9 de junho de 2011 e com 40 cooperados. Ela mantém suas 
reuniões mensais, realizadas na Casa de Agricultura Ecológica (CAE) da subprefeitura de 
Parelheiros. Os cooperados se encontram tanto nessas reuniões, como em outras ocasiões nas quais 
há o envolvimento direto dos cooperados com o seu entorno, como as reuniões mensais da APA 
Capivari-Monos – um dos cooperados é o representante da sociedade civil no setor agrícola – e da 
Organização de Controle Social (OCS). 
 

     
 
Figuras 2 e 3. A Casa de Agricultura Ecológica José Umberto Macedo Siqueira, também conhecida 

como a CAE de Parelheiros. Ela está localizada na subprefeitura de Parelheiros e oferece suporte técnico 
para os agricultores da região e os apóia em novas iniciativas como participação em feiras, comercialização 

de seus produtos etc. 
 

 
Figura 4. Cartaz exibido na Casa de Agricultura, que conta um pouco do início da história da 

Cooperapas, afirmando que a cooperativa foi fundada “por um grupo de agricultores da região sul do 
município de São Paulo [...] O surgimento da Cooperapas é fruto dos esforços de diversos produtores e 

entidades ao longo de muitos anos, produzindo, conscientizando e lutando por uma produção agrícola mais 
sustentável, a preservação ambiental da região, um comércio justo e solidário dos seus produtos e 

principalmente a valorização do produtor rural do município de São Paulo [...]”. 
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A Cooperapas pode ser encontrada facilmente na internet. Há um blog, porém sem 
atualização desde fevereiro de 2013, e uma página do Facebook, essa constantemente atualizada 
com informações diversas, desde a participação de membros da cooperativas em feiras e reuniões 
na subprefeitura até notícias relacionadas à agricultura orgânica e a importância da preservação dos 
mananciais da região. 

Apesar do cartaz exibido afirmar que a cooperativa surgiu como um esforço de diversos 
produtores e entidades, a cooperativa surgiu idealizada pelo antigo supervisor do departamento de 
agricultura do município de São Paulo, José Roberto Graziano. Na época, a CAE iniciou o contato 
com os agricultores da região e pediu para chamarem outros agricultores que fossem seus 
conhecidos. A notícia correu no “boca-a-boca” até conseguirem juntar, pelo menos, o mínimo de 20 
pessoas para começar a cooperativa. 

Essa maneira como a cooperativa foi criada já é alvo de críticas por parte dos cooperados. 
De acordo com eles, eles não possuíam nenhum tipo de relação e não se conheciam. Antes da 
criação de uma cooperativa, deveriam ter criado uma associação, para aos poucos se conhecerem 
melhor e criarem uma relação de amizade e confiança. Há cooperados que vão além e criticam que 
alguns dos participantes entraram por um mero interesse político, em busca de um destaque na 
região e para poder usar o nome da cooperativa. Certo é que dos 40 cooperados, os mais 
participantes são, em média, 15 produtores, já que outros entraram na cooperativa apenas para fazer 
número e alcançar o mínimo de pessoas necessárias para a sua criação. 

Apesar de a criação da cooperativa ter ocorrido em junho de 2011, até hoje ela enfrenta 
problemas de regulamentação. No seu início ela foi devidamente registrada, porém, para que a 
cooperativa continue a funcionar, ela deve, por exemplo, registrar todas as atas e reuniões em 
cartório e declarar imposto de renda. Entretanto, como todos os cooperados e a CAE não sabiam 
tais detalhes de gestão e administração de uma cooperativa, nada disso foi realizado. Isso gerou uma 
dívida na receita federal e deixou a cooperativa desregulamentada. Mesmo com esse problema, a 
cooperativa continuou suas atividades normalmente, porém, legalmente, ela não era considerada em 
funcionamento. Dessa forma, os cooperados não puderam participar, até agora, de projetos 
governamentais voltados para cooperativas e agricultores familiares. Esses projetos são, inclusive, 
de interesse dos cooperados. Talvez por isso houve tanta insistência em se tentar manter a 
cooperativa e regulamentá-la, pois o que se nota nos cooperados é cansaço e a preferência por 
procurar outras formas que possam trazer mais renda, como a participação em feiras. 

Uma das consequências da cooperativa foi a criação da Organização de Controle Social 
(OCS). Cinco cooperados de juntaram e criaram a OCS com ajuda de um dos funcionários da CAE 
para conseguirem obter o processo de certificação de orgânicos por meio da certificação 
participativa. Todos os meses, normalmente na última quinta-feira do mês, esses cinco membros se 
reúnem em um de seus sítios. A reunião da OCS é aberta a praticamente qualquer um que tenha 
interesse, pois a presença das pessoas e a participação também é uma forma de validação da 
produção orgânica desses agricultores. Assim, consumidores e interessados em agricultura urbana e 
orgânica, ativistas, pessoas que participam de coletivos e hortas urbanas, pesquisadores, amigos e 
conhecidos dos produtores: todos são bem-vindos para participar e conhecer. Além de pessoas de 
fora, a reunião da OCS também conta sempre com a presença dos técnicos da CAE. 

Nas reuniões da OCS, os visitantes se apresentam e contam porque estão lá. Um café da 
manhã é oferecido. Após o início, eles são levados pela propriedade e o agricultor mostra o que 
planta, explica como realiza a produção, pega algumas amostras de alguma hortaliça ou verdura e 
oferece aos visitantes e conta um pouco da sua trajetória e mudança para a produção orgânica, já 
que todos eram produtores convencionais. 

Após a exposição, todos retornam para a casa ou o local do sítio onde se reuniram as 
pessoas. Os membros da OCS sentam no entorno de uma mesa e conversam sobre o que viram na 
propriedade, rumos da OCS e sobre outros assuntos que fazem parte do cotidiano, como a 
Cooperapas e a participação nas feiras. Os técnicos da CAE aproveitam sempre para dar algum 
aviso. Perguntas e sugestões também são abertas aos visitantes.  
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Ao final, um almoço é dado pelo dono do sítio no qual a reunião foi realizada e esse se torna 
um momento de integração entre visitantes, técnicos da CAE e os produtores orgânicos. 
 

 
Figura 5. Visitantes ouvem explicação do agricultor sobre a produção orgânica em uma reunião da OCS 

realizada em 27 de novembro de 2014. 
 

 
Conclusões 
 

Nesse artigo apenas alguns aspectos da cooperativa foram levantados. Entretanto, é possível 
perceber como a cooperativa enfrenta vários problemas e desafios. 

A forma como a cooperativa surgiu já é criticada pelos participantes, pois a relação entre os 
cooperados não foi construída previamente. Isso deve ter dificultado o início e a realização de 
reuniões para se chegar a um acordo coletivo. Apesar disso, até hoje grande parte dos cooperados 
não participam e, nas palavras dos técnicos da CAE, “são sempre os mesmos que vem nas reuniões 
e participam da cooperativa e atividades com a CAE”. 

Outro aspecto é a dificuldade dos cooperados em entender como deve ser feita a gestão e 
administração de uma cooperativa. Muitos autores atribuem a dificuldade de se montar uma 
cooperativa à falta de educação cooperativa e entendimento sobre administração, contabilidade, leis 
etc. Porém, aqui vale um questionamento a essa visão, já que em conversa com os cooperados, é 
possível perceber o interesse por parte deles e a preocupação em buscar informações. Em suas 
conversas, é recorrente ouvir que pesquisaram na internet sobre algum assunto e, em busca de 
opiniões de algum técnico ou especialista, é comum recorrerem ao apoio da CAE, cujo corpo de 
funcionários é de pessoas com formação superior. Vale lembrar que os próprios técnicos da CAE 
também tiveram dificuldades em ajudar na formação e andamento da cooperativa, pois eles próprios 
admitem que nunca haviam trabalhado com cooperativas e também estavam aprendendo com o 
processo. 

A OCS é uma iniciativa de parte dos cooperados que vem funcionando e, de acordo com 
eles, tem tido uma recepção muito boa, pois há sempre um grupo de visitantes presentes na reunião. 
Muito do trabalho deles é divulgado pelo Facebook e via “boca-a-boca”. O grupo tem a intenção de 
expandir aos poucos e, para 2015, querem incluir mais dois novos membros que também são da 
Cooperapas. 

É importante ressaltar a participação ativa dos funcionários da CAE, sempre presentes nas 
reuniões e bem integrados com os produtores. Eles oferecem um suporte importante para esses 
produtores e, especialmente, para o funcionamento da cooperativa, já que a cooperativa não possui 
uma sede e um espaço físico para realizar reuniões e encontros. Tudo acontece em uma sala na Casa 
de Agricultura na subprefeitura de Parelheiros. 

Visto todos esses aspectos aqui levantados, nota-se como é difícil manter uma cooperativa. 
No início de 2015, de acordo com funcionários da CAE e dos cooperados, a documentação estava 
quase regularizada e, finalmente, a cooperativa voltaria a funcionar legalmente. Apesar de todas as 
dificuldades, ainda existe uma insistência em se manter a cooperativa.  

Mesmo com todas as dificuldades, é possível encontrar alguns dos princípios 
cooperativistas. A começar na fundação da cooperativa: todos os que apareceram interessados 
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foram aceitos, sem restrições e, até hoje, agricultores que tiverem interesse podem entrar. As 
reuniões da cooperativa são realizadas todos os meses, nas quais os cooperados podem opinar, dar 
sugestões e votar.  

A preocupação dos cooperados em se produzir orgânicos também se volta para os princípios 
cooperativistas economia solidária. Os cooperados produzem orgânicos pensando na saúde, bem 
estar e preservação dos recursos naturais. Em uma das reuniões da OCS, inclusive, uma das pautas 
levantadas foi encontrar práticas que diminuíssem o uso da água, devido à crise hídrica que o 
município e o estado de São Paulo enfrentam. Assim, esses agricultores mostram uma preocupação 
voltada para a educação e capacitação, o desejo de vender de um produto de qualidade e o 
compromisso com a sociedade e o meio ambiente.  

Assim, apesar de todos os desafios, esses produtores mostram que sim, é possível construir 
práticas mais justas, igualitárias e solidárias. 
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