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1.1 TÍTULO  

EDUCAÇÃO EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO RURAL SOLIDÁRIAS EM SANTA 

CATARINA 

EDUCATION IN RURAL CREDIT COOPERATIVES SOLIDARIES IN SANTA 

CATARINA 

 

1.2 RESUMO 

A governança cooperativa tem assumido papel de destaque na evolução das 
diretrizes institucionais e operacionais que orientam a expansão do cooperativismo 
no Brasil. Processos relacionados ao fortalecimento da educação cooperativa 
destacam-se como importante estratégia em termos de governança, já que 
aproximam as organizações de seu quadro social, e, ao mesmo tempo, formam novos 
líderes para assumir posições de destaque no sistema cooperativista. Práticas de 
estímulo à educação contribuem também para a fidelização dos associados e para a 
constituição de um quadro de gestores alinhados com os princípios e objetivos das 
cooperativas. No ramo do crédito observam-se crescentes exigências do Banco 
Central em relação à governança na Organização do Quadro Social (OQS), visando 
à qualificação dos gestores e o aprimoramento das políticas de sucessão das 
cooperativas. Todavia, o Brasil carece de conhecimentos aprofundados em termos 
teóricos e empíricos sobre o tema da educação cooperativista, bem como de 
avaliações consistentes sobre seus impactos na governança e nos resultados 
socioeconômicos dessas organizações. Em muitos casos, a educação cooperativista 
confunde-se com programas de formação e de capacitação que visam, 
principalmente, a divulgação da organização, geralmente desenvolvidos sem o uso 
de metodologias educacionais transformadoras e condizentes com os princípios 
cooperativistas. Este projeto visa investigar processos educacionais realizados por 
cooperativas de crédito solidárias, analisando sua influência na OQS e os impactos 
nos seus resultados socioeconômicos. Especificamente, pretende analisar os 
programas de formação e capacitação realizados pela Cooperativa de Crédito Rural 
com Interação Solidária Cresol Águas Mornas-SC (CAM), que está à frente de um 
processo de fusão com outras quatro cooperativas com o proposto de constituir a 
Cresol Vale Europeu. Para tanto se pretende diagnosticar os impactos dos programas 
de formação na organização do seu quadro social e nos resultados socioeconômicos 
alcançados, além de elaborar uma proposta, visando aprimorar a governança das 
cooperativas solidárias em torno da qualificação dos processos de educação 
cooperativista. Em termos metodológicos, a pesquisa, de natureza qualitativa, está 
baseada em análises de documentos institucionais e na revisão da literatura 
especializada, bem como em pesquisa de campo que visam entrevistar gestores e 
beneficiários dos programas de formação existentes na CAM e nas outras quatro 
cooperativas implicadas com o processo de fusão. Essa pesquisa pretende também 
monitorar novos programas de formação, que estão dando suporte ao processo de 
fusão das cinco, abordando seus impactos na governança, especialmente em relação 
à OQS e a qualificação dos gestores. O projeto será executado pela equipe do 
Laboratório Lemate, com apoio do Núcleo de Desenvolvimento Rural Sustentável, 
ambos da UFSC, da Cresol Águas Mornas e do Instituto de Formação do 
Cooperativismo Solidário (Infocos). Os resultados esperados devem gerar 
aprimoramentos das teorias educacionais cooperativas; qualificação dos gestores e 
do quadro social da Cresol Águas Mornas e demais cooperativas solidárias ligadas 
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ao Infocos e na elaboração de material de difusão dos conhecimentos gerados pela 
pesquisa.  

ABSTRACT 

Cooperative governance has assumed a prominent role in the evolution of the 
institutional and operational guidelines that guide the expansion of cooperativism in 
Brazil. Processes related to the strengthening of cooperative education stand out as 
an important strategy in terms of governance, since they bring the organizations closer 
to their membership and, at the same time, they form new leaders to assume 
prominent positions in the cooperative system. Practices to stimulate education also 
contribute to the loyalty of associates and to the constitution of a managerial 
framework in line with the principles and objectives of cooperatives. In the credit 
sector, there are growing demands of the Central Bank in relation to governance in 
the Organization of Membership (OQS), aiming at the qualification of managers and 
the improvement of cooperative succession policies. However, Brazil lacks in-depth 
theoretical and empirical knowledge on the subject of cooperative education, as well 
as consistent assessments of its impacts on governance and the socio-economic 
outcomes of these organizations. In many cases, cooperative education is confused 
with training and training programs aimed mainly at the dissemination of the 
organization, generally developed without the use of educational methodologies that 
are transformative and in keeping with the cooperative principles. This project aims to 
investigate educational processes carried out by solidary credit cooperatives, 
analyzing their influence on OQS and the impacts on their socioeconomic results. 
Specifically, it intends to analyze the training and capacity building programs carried 
out by the Cresol Aguas Mornas-SC (CAM) Cooperative of Rural Credit with Solidary 
Interaction, which is at the forefront of a process of merging with four other 
cooperatives with the proposal to set up the European Cresol Valley. In order to do 
so, it is intended to diagnose the impact of training programs on the organization of its 
membership and on the socioeconomic results achieved, in addition to elaborating a 
proposal, aiming to improve the governance of cooperative societies around the 
qualification of cooperative education processes. Methodologically, the qualitative 
research is based on analyzes of institutional documents and the review of the 
specialized literature, as well as on field research aimed at interviewing managers and 
beneficiaries of the existing CAM training programs and the other four cooperatives 
involved with the melting process. This research also intends to monitor new training 
programs, which are supporting the merger process of the five, addressing their 
impacts on governance, especially in relation to OQS and the qualification of 
managers. The project will be carried out by the Laboratory Lemate team, with the 
support of the Sustainable Rural Development Center, both from UFSC, Cresol Águas 
Mornas and the Solidarity Cooperativism Training Institute (Infocos). The expected 
results should generate improvements in cooperative educational theories; 
qualification of managers and membership of Cresol Águas Mornas and other 
cooperatives linked to Infocos and in the elaboration of material to disseminate the 
knowledge generated by the research. 

1.3 PALAVRAS–CHAVE 

COOPERATIVISMO; COOPERATIVA DE CRÉDITO; EDUCAÇÃO 
COOPERATIVA; EDUCAÇÃO RURAL; DESENVOLVIMENTO RURAL. 
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COOPERATIVISM, CREDIT COOPERATIVE, COOPERATIVE EDUCATION, RURAL 

EDUCATION, RURAL DEVELOPMENT 

 

1.4 LINHA DE PESQUISA 

Linha 3 - Governança Cooperativa 

Os processos de educação em cooperativas de crédito se destacam como 

importante ação de governança, que aproximam as cooperativas de seu quadro 

social, ao mesmo tempo em que formam novos líderes e os capacitam para assumir 

posições futuras como gestores. É um instrumento, cujas atividades impactam na 

organização do quadro social das cooperativas de crédito, como no caso da 

Cooperativa de Crédito Cresol Águas Mornas (CAM) e de outras quatro cooperativas 

em processo de fusão, objetos de estudo desta pesquisa. A CAM desenvolve 

programas de Educação Cooperativa há mais de uma década1 e está à frente do 

processo de constituição da Cooperativa Vale Europeu. Este projeto aborda o tema 

da educação cooperativista e de seus impactos nos negócios realizados pelo 

cooperativismo de crédito, estando, portanto, relacionado com a linha 3 - Governança. 

Porém, também se relaciona, indiretamente, com as Linhas 1 e 2 da presente 

Chamada, já que programas de educação cooperativa inovadores podem aumentar 

a fidelização dos associados, capacitar novos gestores e ampliar a ideia da 

cooperação nas comunidades onde são realizados, o que impacta nos resultados 

socioeconômicos e na competitividade das cooperativas. 

1.5 ÁREAS E SUBÁREAS DO CONHECIMENTO 

Área 1 - Ciências Humanas 

Subárea - Sociologia Rural 

Subárea - Sociologia do Desenvolvimento 

Subárea - Sociologia do Conhecimento 

Subárea - Educação Rural 

                                                
1 Os conteúdos dos programas de formação aplicados pela Cresol Aguas Mornas serão abordados 
mais adiante neste projeto.  
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Este projeto tem interface com diversas subáreas das Ciências Humanas. Um 

dos temas alvo deste estudo é o movimento cooperativista de crédito, sempre tendo 

como pano de fundo a análise de seu papel no desenvolvimento socioeconômico dos 

territórios onde se inserem, justificando o enquadramento da pesquisa nas subáreas 

de Sociologia Rural e Sociologia do Desenvolvimento. No caso específico da 

pesquisa aqui proposta, um estudo dos programas educacionais de uma cooperativa 

do Sistema Cresol, os temas da Sociologia do Conhecimento e da Educação Rural 

se apresentam como áreas de análise relacionando-as com os mecanismos de 

governança das cooperativas.  

1.6 PERGUNTA DE PESQUISA E HIPÓTESE/PRESSUPOSTO INICIAL  

Pergunta de Pesquisa: 

1. Os programas na área de educação aplicados pela Cresol Águas Mornas, 

voltados à formação e à capacitação do seu quadro social, estão gerando 

impactos inovadores na governança, especialmente em relação à organização 

do quadro social e aos resultados socioeconômicos? 

 Pressupostos Iniciais: 

A. Os programas de formação e capacitação cooperativista usualmente são fruto 

de ações que visam à divulgação da cooperativa, muitas vezes carecendo de 

metodologias educacionais transformadoras e condizentes com os princípios 

cooperativistas. 

B. A qualificação dos processos educacionais cooperativos, com adoção de 

práticas alinhadas com métodos que visem uma educação transformadora 

contribui para a fidelização dos associados e para a constituição de um quadro 

de gestores alinhados com os princípios e objetivos cooperativistas. 

C. Cooperativas que aprimoram seus programas educacionais geram melhores 

resultados socioeconômicos e ambientais e contribuem para a expansão do 

cooperativismo. 

1.7 OBJETIVOS 

Geral 
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Estudar os processos educacionais realizados por cooperativas de crédito 

solidárias, analisando sua influência na governança cooperativa, especialmente em 

relação à organização do quadro social, resultados socioeconômicos e ambientais e 

na expansão da cultura cooperativista. 

General 

To study the educational processes carried out by solidary credit cooperatives, 

analyzing their influence in cooperative governance, especially in relation to the 

organization of the social, socioeconomic, and environmental results and in the 

expansion of the cooperative culture. 

Específicos 

 

1. Analisar os programas de formação e capacitação desenvolvidos pela Cresol 

Águas Mornas, futura Cresol Vale Europeu, sob o ponto de vista das 

metodologias educacionais relacionadas ao cooperativismo; 

2. Diagnosticar os impactos dos programas de formação da Cresol Águas Mornas 

na organização do quadro social e nos resultados socioeconômicos 

alcançados; 

3. Acompanhar a aplicação dos novos projetos educacionais da Cresol Águas 

Mornas, tendo em vista a expansão de sua área de atuação prevista para os 

próximos anos com o processo de fusão com outras quatro cooperativas; 

4. Elaborar um conjunto de recomendações e sugestões práticas para aprimorar 

os programas de educação cooperativista como estratégia de fortalecimento 

da governança em cooperativas solidárias e expansão do cooperativismo. 

 

Specific 

 

1. To analyze the training and development programs developed by Cresol Águas 

Mornas, future Cresol Vale Europeu, from the point of view of educational 

methodologies related to cooperatives; 

2. To diagnose the impacts of Cresol Águas Mornas' training programs on the 

organization of membership and socioeconomic results achieved; 
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3. To monitor the implementation of the new educational projects of Cresol Águas 

Mornas, in view of the expansion of its area of action planned for the coming 

years with the merger process with four other cooperatives; 

4. Prepare a set of recommendations and practical suggestions to improve 

cooperative education programs as a strategy to strengthen governance in 

cooperative solidarity and expansion of cooperativism. 

1.8 METODOLOGIA  

O projeto adota a perspectiva de pesquisa-ação por prever o envolvimento 

direto de gestores da organização cooperativa com a execução de determinadas 

fases da investigação, estando divido em cinco etapas, com duração de dois anos, a 

contar da sua aprovação. A primeira etapa está baseada na análise dos programas 

de formação e capacitação realizados pela Cresol Águas Mornas, sob o ponto de vista 

das metodologias educacionais relacionadas ao cooperativismo. Nesse primeiro 

momento, o projeto também fará uma revisão ampla da literatura especializada, para 

compilar conhecimentos de autores renomados no âmbito da educação, da educação 

cooperativista, teorias pedagógicas aplicadas ao cooperativismo e do cooperativismo 

em geral. Serão usados também como fontes de dados secundários, livros, teses, 

dissertações, jornais, boletins informativos, sites, revistas, documentos institucionais, 

entre outros. A revisão de referências será composta pela realização de pesquisa e 

revisão sistemática da literatura realizada nas bases de dados Web of Science e 

Scopus. O material coletado oferecerá subsídios para configurar e conceituar os 

assuntos pesquisados a partir de palavras-chave. 

Essa investigação preliminar vai subsidiar a análise crítica do fenômeno 

investigado, bem como auxiliará na elaboração e teste do questionário que será 

utilizado durante a entrevista semiestruturada junto ao público participante do projeto 

(dirigentes das cooperativas e associados). Além disso, será realizado uma busca em 

documentos da CAM que tratam dos processos formativos e em materiais produzidos 

pelo Instituto de Formação do Cooperativismo Solidário (Infocos) e da Central Cresol 

Baser2 para uma avaliação de conteúdos que dão suporte aos programas 

investigados.  

                                                
2 Central Cresol Baser: Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária, localizada em 
Francisco Beltrão – PR.  
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A segunda etapa será reservada para o trabalho de campo. Estão 

programadas visitas para conhecer in loco os impactos dos programas formativos nas 

bases sociais das cooperativa e como isso pode estar afetando nos seus resultados 

socioeconômicos e ambientais. Essas visitas cobrirão as sedes das cinco 

cooperativas singulares que estão se fundindo em torno da Cresol Águas Mornas, 

cujas municípios sedes são Botuverá, Schoreder, Ituporanga e São João do Itaperiú. 

O resultado dessa fusão resultará na constituição da Cooperativa do Vale Europeu. 

Em cada uma das entrevistas serão aplicados questionários semiestruturados, em 

que serão abordadas questões a respeito do funcionamento dos programas de 

formação existentes e as expectativas diante do processo de fusão das cooperativas 

e seus impactos esperados na governança e especialmente em relação à OQS, além 

de resultados socioeconômicos e ambientais. Estão previstas quatro entrevistas por 

cooperativa envolvendo gestores, lideranças e associados das cooperativas. Além 

dessas entrevistas está previsto uma visita ao Instituto de Formação do 

Cooperativismo Solidário (Infocos) para realização de outras quatro entrevistas com 

seus educadores e dirigentes. Após esse primeiro processo de entrevistas a campo, 

será necessário que a equipe do projeto sistematize e analise os resultados para dar 

encaminhamento às etapas seguintes. 

A terceira etapa visa o acompanhamento das atividades de formação, previstas 

durante o período de execução do projeto. Sempre que possível essas visitas 

seguirão o calendário de atividades existentes nos programas de formação da Cresol 

Águas Mornas, especialmente no plano que está sendo elaborado para dar apoio ao 

processo de fusão com as demais cooperativas citadas acima. Essa nova rodada do 

trabalho de campo, com o acompanhamento das cinco cooperativas Cresol, permitirá 

aos membros da equipe observar de perto as novas atividades formativas (cursos, 

treinamentos, palestras, etc.) e avaliar de forma direta suas metodologias, tendo em 

conta os resultados esperados junto ao quadro social e gestores dos programas de 

educação cooperativista. Nessa etapa estão previstas outras quatro entrevistas com 

gestores e associados envolvidos com a experiência em cada cooperativa.  

A quarta etapa prevê a tabulação das entrevistas e análise dos seus principais 

conteúdos, visando à realização do relatório final da pesquisa, artigos científicos e de 

um material de divulgação. Esse material deve conter uma proposta incluindo 
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orientações metodológicas para o fortalecimento dos processos de governança 

cooperativa, tendo em conta a importância da educação cooperativista. Sua 

elaboração se baseará nos conhecimentos teóricos reunidos pela pesquisa e em 

descobertas empíricas efetuadas durante as etapas iniciais anteriores do projeto. 

Terá o propósito específico de melhorar a organização do quadro social e a 

qualificação dos gestores, como forma de aprimorar serviços prestados pelas 

cooperativas solidárias. Nesse sentido, esse material poderá ser utilizado por 

cooperativas solidárias de diversos sistemas e ramos.  

Por fim, está previsto uma viagem do coordenador do projeto à Brasília para 

apresentar os principais resultados da pesquisa como solicita os termos da Chamada. 

Durante a realização do projeto, membros da equipe executora pretendem participar 

de congressos, encontros cooperativistas e outros eventos de caráter científico para 

apresentar e discutir os resultados preliminares da pesquisa.  
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1.9 CRONOGRAMA 

Etapas – Atividades Mês 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1.1. Revisões da literatura e 
pesquisa documental  

x x X                      

1.2. Elaboração e teste dos 
questionários para pesquisa 
de campo 

   X x                    

2.1. Primeira rodada de 
entrevistas  

     x x x x x               

2.2. Viagem para realização 
de entrevistas no Infocos  

         x               

2.3 Tabulação e análise dos 
resultados das entrevistas  

         x x              

3.1. Síntese sobre programas 
educacionais existentes 

           x x            

3.2. Segunda rodada de 
entrevistas nas cooperativas 

             x x x x x       

3.3. Acompanhamento das 
atividades de formação Cresol 

             x x x x x x      

4.1. Tabulação e análise das 
entrevistas e da observação 

                x x x x     

4.2. Elaboração do material de 
divulgação e artigos científicos  

                   x x    

4.3. Síntese, conclusão e 
redação de relatórios finais.  

                     x x  

5.1. Reunião dos projetos 
aprovados em Brasília  

                      x  

5.2. Participação em eventos 
científicos e congressos, 
encontros cooperativistas.  

              x     x  x  x 
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1.10 ESTADO DA ARTE 

A cooperação para realização de atividades comuns é historicamente 

referenciada, pois está presente desde o início da humanidade (MLADENATZ, 2003). 

A partir do século XVIII, o cooperativismo moderno se consolida como instituição e 

ganha notoriedade como movimento. Sua origem moderna surge como uma forma de 

resistência de pensadores chamados socialistas utópicos às consequências 

negativas do ascendente capitalismo europeu. Especialmente na Inglaterra, as 

grandes manufaturas passaram a absorver trabalhadores em massa, com cargas 

desumanas de trabalho e com elevado nível de exploração, que incluíam mulheres e 

crianças em atividades penosas (PINHO, 2004; PINHO E PALHARES, 2004; 

BÚRIGO, 2010).  

Como marco formal do surgimento desse cooperativismo moderno tem-se a 

constituição da Rochdale Society of Equitable Pioneers, em 28 de outubro de 1844, 

na cidade de Rochdale, Inglaterra (BITTENCOURT, 2001; PINHO, 2004; PINHO E 

PALHARES, 2004; BÚRIGO, 2010). É a partir das definições básicas de constituição 

e funcionamento dos pioneiros de Rochdale, que se organiza a chamada doutrina 

cooperativista, predominante e hegemônica até os dias atuais (CUNHA, 2013). A linha 

desse movimento alicerçada na doutrina cooperativista tem sua expressão resumida 

nos sete princípios cooperativistas absorvidos e disseminados pela Aliança 

Cooperativa Internacional (ACI), os quais são institucionalizados e divulgados pela 

grande maioria das organizações que compõem o movimento cooperativo em todo o 

mundo: (1) Adesão voluntária e livre; (2) Gestão democrática pelos membros; (3) 

Participação econômica dos membros; (4) Autonomia e independência; (5) Educação, 

formação e informação; (6) Intercoperação; (7) Interesse pela comunidade (ALIANÇA 

COOPERATIVA INTERNACIONAL, 2017).   

O cooperativismo de crédito também tem sua origem associada a experiências 

europeias de cooperação. Diferentemente da sociedade de Rochdale, que era uma 

cooperativa de consumo e lidava com a produção de seus tecelões, o cooperativismo 

de crédito surgiu como meio de construir mecanismos de poupança e crédito, que 

pudessem impulsionar as atividades econômicas de seus associados. Os estudos de 

Búrigo (2007 e 2010) apresentam as primeiras experiências do cooperativismo de 

crédito, destacando-se os trabalhos liderados por Reiffeisen na Alemanha, que 



2 
 

formou a primeira cooperativa de crédito, em 1864, e organizou uma União, em 1877, 

para articular as cooperativas de crédito singulares surgidas a partir de seu modelo. 

Também são destaques nessa trajetória inicial os trabalhos de Luzatti e Desjardins, 

que organizaram, respectivamente, na Itália em 1864 e no Canadá em 1901, 

organizações de crédito cooperativo.  

Esse ideário cooperativista chegou ao Brasil, formalmente, em 27 de outubro 

de 1889 com a organização da primeira cooperativa brasileira, uma cooperativa de 

consumo de Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais. Embora fosse uma cooperativa 

de consumo tinha o propósito de atuar em diferentes segmentos e com diferentes 

objetivos. Nessa experiência pioneira, a preocupação de seus membros com a 

questão da pobreza merece destaque, posto que criaram um fundo composto por 2% 

de seus “lucros” com o fim de atender viúvas e órfãos dos associados pobres (PINHO, 

2004). O reconhecimento do cooperativismo na primeira Constituição da República, 

em 1891, promoveu uma maior disseminação de cooperativas de consumo em outras 

regiões do país.  

A primeira cooperativa de crédito brasileira surgiu no Estado do Rio Grande do 

Sul, em 1902, no município de Nova Petrópolis, sob a influência do padre, de origem 

suíça, Theodor Amstadt. Os anos que se seguiram foram de formação de novas 

cooperativas de crédito, que se organizaram seguindo os modelos de Reiffeisen ou 

de Luzzatti, pioneiros do cooperativismo de crédito europeu. Mesmo com certa 

variação de modelos, fruto da origem de seus idealizadores, o ideário do movimento 

cooperativista foi fortemente influenciado pelos princípios dos pioneiros de Rochdale. 

Esta influência consolidou ao longo do século XX, tanto no Brasil como nos demais 

países, um modelo formado por cooperativas pragmáticas inseridas na lógica do 

mercado, deixando de lado experiências mais doutrinárias (BÚRIGO, 2010). 

Experiências de diversas nações apontam a educação como a forma mais 

apropriada para se mudar positivamente as atitudes das pessoas e dos grupos 

sociais, principalmente pela adoção de processos educacionais que visem à 

ampliação e qualificação de conhecimentos, práticas pessoais e coletivas. Por isso, a 

cooperação e educação atuam em conjunto. É nesse contexto que as cooperativas 

procuram criar espaços para debate, aprendizagem e troca de saberes. Esses 

espaços são considerados importantes para formação de um indivíduo como cidadão, 
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mas, também, para a criação de capital social, um vetor importante para transformar 

a realidade social e econômica de uma comunidade.  

 A importância da educação na governança cooperativa 

A educação na cooperativa tem papel fundamental na construção de 

conhecimento, promoção de valores e convivência social. Os cooperados, ao se 

educarem para a cooperação, geram aprendizagem necessária aos fins do trabalho 

coletivo. De acordo com o quinto princípio do cooperativismo, criado em 1844 pelos 

Pioneiros de Rochdale, na Inglaterra, e seguido até hoje, as cooperativas necessitam 

prestar educação, formação e informação aos cooperados e à comunidade.  

Assim, uma cooperativa que atua numa determinada região tem um 

compromisso intrínseco com os seus moradores: proporcionar conhecimento por 

meio de programas voltados para o desenvolvimento pessoal e coletivo. Essa 

preocupação com a comunidade é um dos princípios universais do cooperativismo e, 

no Brasil, uma das marcas do chamado cooperativismo solidário.  

Segundo Amodeo (1999), a organização da empresa cooperativa é complexa, 

justamente porque deve seguir o princípio de gestão democrática, instituído há muitos 

anos pelos pioneiros de Rochdale. Este princípio marca o diferencial entre uma 

empresa comum e uma empresa cooperativa, o qual pode ser visto como uma 

vantagem competitiva dentro do contexto atual. A gestão cooperativa é alicerçada em 

três componentes básicos: a gestão social, econômica e ambiental. Esses três 

elementos devem andar juntos para promover o desenvolvimento sustentável e, por 

consequência, o sucesso da cooperativa.  

A gestão eficiente da cooperativa é aquela, portanto, que consegue manter um 

equilíbrio entre gestão econômica, social e ambiental. Pode-se entender por gestão 

social o desenvolvimento do relacionamento entre cooperativa e cooperados, na 

relação de identidade, pertencimento, fidelidade do cooperado para com a 

cooperativa. Para Tenório (2012), gestão social seria um processo com 

características e racionalidade distintas das práticas normalmente adotadas na 

gestão de empresas. Trata-se de um processo intersubjetivo, em uma relação “entre” 

e não “para” pessoas, não cabendo uma “conexão instrumental, mas uma conexão 

cooperada, solidária ou negociada entre os envolvidos” (TENÓRIO, 2012, p. 28). 
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Já a gestão econômica da cooperativa é composta principalmente por aspectos 

produtivos e financeiros, que têm reflexos também na gestão social, pois não há como 

dissociar esses conceitos. Para Sachs (1995), a noção de sustentabilidade leva, 

inevitavelmente, ao rompimento com a prioridade da dimensão econômica. Uma 

hierarquia de múltiplas orientações deve ser respeitada, o social permanecendo no 

primeiro lugar e o ecológico sendo adotado como limite ao crescimento econômico. 

De acordo com esse autor, até agora, não houve experiência de desenvolvimento que 

tenha sido bem sucedida, tanto no plano econômico quanto no plano social ou 

ecológico. Neste projeto pretende-se superar essa lacuna com a inserção da 

perspectiva territorial na forma de conceber o desenvolvimento sustentável 

(PECQUEUR, 2001, 2002, 2004). Esse tema será retomado à frente, quando se discute 

os impactos socioeconômicos e ambientais esperados com a execução do projeto. 

Esse pressuposto representa um diferencial e desafio contemporâneo do 

cooperativismo perante as empresas convencionais. No caso das cooperativas de 

crédito, esse modelo necessita sobreviver dentro de um ambiente em que imperam 

ideologias bancárias de cunho economicista. 

De acordo com Amodeo (1999), a gestão cooperativista tem um forte viés 

pedagógico, pois é implantada por meio da educação. Esse autor afirma que esta não 

deve ser somente baseada nos princípios cooperativistas de Rochdale de 1847. A 

educação e os processos de formação dentro de uma cooperativa, nos tempos atuais, 

se constroem sobre elementos que vão muito além da transmissão de um princípio 

criado no princípio do movimento cooperativista. 

Os cooperados têm uma relação ampla com a cooperativa. Ao mesmo tempo 

em que são seus usuários, usufruindo dos seus serviços e assistência, são donos e 

investidores da organização. De acordo com Bittencourt et al. (2010), esse duplo 

papel do cooperado é característico da organização cooperativa, uma vez que a 

cooperativa se constitui em uma associação - enquanto reunião de pessoas, e um 

empreendimento, enquanto junção de capitais.  

Este é um caso delicado de governança, em que o associado necessita criar 

uma relação de identidade com a cooperativa, para haver certa participação nas 

decisões tomadas em conjunto, bem como para haver satisfação em se identificar 

como membro da cooperativa. Isso implica na sua fidelidade com a cooperativa 
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(AMODEO, 1999). Ou seja, o quadro social da cooperativa precisa contar com ampla 

participação do associado para que esse elemento transforme-se em vantagem 

competitiva e não em desvantagem. Para alcançar uma eficiente gestão social, 

segundo Amodeo (1999), se faz necessário reforçar as atividades relacionadas à 

educação cooperativa, o principal modo a se estabelecer uma comunicação eficiente 

e uma cultura de aprendizado contínua entre os envolvidos. As relações humanas no 

ambiente cooperativo são fundamentais para que haja o fluxo da comunicação e troca 

de experiências. 

O cooperativismo apresenta-se como uma estrutura social competitiva (ou 

eficiente em termos econômicos), mas que favorece a criação de importantes 

instrumentos de promoção do desenvolvimento sustentável. A organização 

cooperativista permite a distribuição de renda entre as pessoas que o praticam, 

ressaltando o capital social da comunidade. A esfera ambiental representa um novo 

pilar ainda pouco difundido entre a maior parte das cooperativas convencionais. 

O risco extra que uma cooperativa do ramo crédito assume ao deixar de ter 

como foco o desenvolvimento social é tornar-se uma instituição econômico-financeira 

nos moldes tradicionais. Bancos lidam com capital financeiro das pessoas, 

cooperativas lidam também com o capital social da comunidade, o que implica que 

ela deve se preocupar com desenvolvimento econômico da comunidade. Caso a 

cooperativa não se apresente como um diferencial ao cooperado, este pode escolher 

realizar suas transações financeiras por meio de uma organização bancária, pois 

obterá geralmente resultados financeiros satisfatórios da mesma maneira. 

No caso de habitantes do meio rural, foco prioritário de atuação das cinco 

cooperativas implicadas com este projeto, o banco prioriza questões relativas à 

organização da produção e seus resultados econômicos. Normalmente, o banco não 

abordará questões sobre a sucessão familiar, gênero, geração, preservação 

ambiental e das paisagens, etc. com seu público e nem com a comunidade rural. Mas, 

para as cooperativas que desejam valorizar os preceitos da sustentabilidade, essas e 

outras temáticas relativas às dimensões social e ambiental, são chaves para elas se 

alinharem com os preceitos teóricos do desenvolvimento sustentável. 
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Para que as cooperativas atinjam esse estágio de desenvolvimento é 

necessária uma ampla participação dos seus cooperados, bem como de um processo 

de formação que inclua os preceitos da sustentabilidade. A cooperação é o que 

subsidia toda a estrutura de governança de uma cooperativa. Na visão de Valdemiro 

(2009), ser cooperativista é, no mínimo, se socializar e integrar-se à sociedade como 

um de seus servidores. O cooperativismo torna-se, então, um estilo de vida para 

muitos que o praticam. 

Segundo Zanco e Coltre (2016), o conhecimento não é apenas um, mas sim o 

mais relevante dos recursos da atualidade. O conhecimento é subjetivo, tácito e 

pessoal, por isso, gerenciá-lo é essencial para canalização e aplicação do saber. A 

gestão do conhecimento dentro do cooperativismo é um dos processos vinculados às 

ações de educação e capacitação cooperativista. A educação é o grande universo no 

qual a capacitação está fortemente incluída, aliada à informação (HENDGES; 

SCHNEIDER, 2006). É papel da gestão do conhecimento construir e adequar o 

conhecimento à realidade da cooperativa como forma de impulsionar sua gestão. 

A atual conjuntura do mercado global exige das empresas a busca por 

inovação, qualificação e ações estratégicas para manterem-se viáveis 

economicamente. Dito isso, as organizações cooperativas abrigam distintas práticas 

e ações de educação, como estratégias de diferenciação e viabilidade 

socioeconômica. Nestas práticas, podem-se encontrar interações do tipo 

comunicativo ou do tipo estratégico, que criam campos para espaços pedagógicos 

(FRANTZ, 2001). Têm-se como ações estratégicas a formação dos associados e a 

organização do quadro social da cooperativa. 

Para uma educação/formação adequada é necessário criar interações mais 

estreitas entre o emissor e receptor dos conhecimentos. Segundo Ruas et al (2006), 

esta educação/formação de cidadãos necessita ir além do processo de 

ensino/aprendizagem, ao qual, muitas vezes, restringe-se à exclusividade da 

absorção de conhecimentos. A educação/formação aqui abordada diz respeito a 

formar um cidadão crítico, dono de um saber construído socialmente (RUAS et al., 

2006). 

As concepções de educação e os desafios da educação cooperativista 
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Ao longo dos anos, o conceito de pedagogia vem se reformulando e 

acompanhando as mudanças da sociedade. Nos dias atuais, a pedagogia é discutida 

por muitos autores que se dedicam a dar novos rumos à educação. Diante das 

conceituações pedagógicas, que estão relacionadas a uma concepção de mundo, a 

educação também está ligada ao desenvolvimento de uma sociedade. Portanto, as 

correntes pedagógicas são as diferentes maneiras sob o qual a educação é 

entendida, teorizada e praticada. 

Ao longo dos anos, concepções diferentes nortearam as práticas da educação. 

Alguns pensadores tradicionais estão ligados ao que Paulo Freire, um dos maiores 

pedagogos do país, denomina de “educação bancária”, na qual o professor é detentor 

do saber e seu aluno está vazio em termos de conhecimento (FERREIRA; SILVA, 

2015). Pela concepção de Freire, a educação bancária transforma os homens em 

recipientes a serem preenchidos por aqueles que julgam saber ensinar. Esse ato 

acaba por defender os interesses do opressor, que trata os homens como seres 

vazios e dependentes. Na concepção de Paulo Freire, a prática desses moldes não 

contribui para formação de sujeitos ativos e críticos. Assim, Freire buscou defender a 

conscientização dos homens e desalienação destes (RUAS et al., 2006). 

Em oposição ao pensar bancário, Freire (1987) propõe que a educação seja 

pensada de forma dialógica, considerando o saber do educando, instigando-o a 

participar do processo educacional. Essa concepção tem como ideal abrir caminho 

para libertação dos oprimidos (FERREIRA; SILVA, 2015). No Brasil, uma concepção 

libertadora começa a ser construída nos movimentos sociais populares, nas décadas 

de 1950-1960, até o processo ser interrompido pelo golpe militar de 1964.  

Na sua trajetória como educador, Paulo Freire revelou uma profunda crença 

no indivíduo humano, na sua capacidade de educar-se como sujeito da história. 

Dessa forma, todo seu estudo está interligado à valorização real do homem, partindo 

do princípio que todo ser humano é único. Que todo indivíduo possui saberes, cultura, 

história e valores que devem ser reconhecidos. O Quadro 01, apresentado a seguir, 

destaca as principais diferenças entre os modelos da educação que originaram as 

principais concepções pedagógicas e as suas vertentes de pensamentos. 
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Uma das vantagens da educação libertadora, defendida por Paulo Freire, é a 

capacidade do educando poder tomar decisões a partir de uma visão crítica da 

realidade. Os atores sociais envolvidos no processo educacional buscam construir 

um novo olhar sobre a realidade, no qual não existem verdades absolutas. Outra 

contribuição da pedagogia de Paulo Freire é a compreensão do homem como sujeito 

da própria história. Esse princípio constitui a base de um processo participativo de 

desenvolvimento sustentável e coloca o ser humano como protagonista da sua 

evolução (RUAS et al., 2006). 

A educação na cooperativa 

É primordial que a educação cooperativa seja concebida com base nos 

preceitos da educação libertadora. Com isso, as ações e programas das cooperativas 

devem gerar a troca de conhecimentos e experiências, de forma a influenciar o 

processo de evolução sociocultural dos indivíduos envolvidos (FERREIRA; SILVA, 

2015). 

Para tanto, a cooperativa deve equilibrar os interesses econômico, social e 

ambiental. Nesse processo, o papel de colaboradores capacitados a desempenhar 

funções relativas a essa três dimensões torna-se estratégico. Portanto, atuar também 

na educação dos colaboradores não deve ser visto como desvantagem competitiva, 

mas sim como uma grande vantagem frente a empresas comuns (HENDGES; 

SCHNEIDER, 2006). 
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No entanto, os colaboradores desse processo de transformação necessitam 

ser educados para que a modificação perdure ao longo dos anos e das gerações. A 

prática da educação aqui deve ser vista como um processo, produto da interlocução 

dos indivíduos, do diálogo e da troca de experiências vividas. Segundo Libâneo 

(1998) apud Franz (2001), as transformações do mundo contribuíram para a 

compreensão da educação como um fenômeno multifacetado, que ocorre em 

diversos lugares sob distintas formas. Esses lugares podem ser os movimentos 

sociais ou grupos que se constituem de diferentes modalidades da prática educativa: 

educação informal, não formal e formal. A educação informal ocorre pela interação 

entre os sujeitos envolvidos, resultantes das relações diversas nos espaços da vida, 

no âmbito cultural, econômico e político. A educação não formal passa por atividades 

que se desenvolvem em grupos organizados, nos movimentos e trabalhos 

comunitários. Sabe-se que os cooperados necessitam de educação formal, isto é, 

frequentar escola, faculdade, pós-graduação ou outros degraus da educação 

tradicional. Não se exclui aqui o fato de que o estudo formal realmente é importante, 

pois “abre portas”, traz conhecimento, sabedoria e ajuda construir formas de tecer 

opiniões concisas.  

O poder da educação cooperativista contempla, portanto, o aprendizado na 

“escola da vida”, por meio de experiências e sabedorias vividas, nas quais é 

importante haver trocas entre os atores para enriquecimento do saber. A educação 

dentro da cooperativa é um dos principais instrumentos de difusão dos ideais 

cooperativistas. Divulga a doutrina do cooperativismo, propaga os valores, e 

conscientiza as pessoas da necessidade real do trabalho em grupo para um bem 

comum. Como salientam Hendges e Schneider (2006), educação significa 

conhecimento, uma das condições fundamentais para que um sócio ingresse em uma 

cooperativa que possui adesão voluntária. 

Uma cooperativa atua em rede, condição de trabalho cada vez mais necessária 

no mundo corporativo vigente. Um estudo do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae), realizado em 2004, revelou que a competitividade de uma 

empresa está ligada à sua capacidade de desenvolver estratégias que permitam 

atingir altos índices qualitativos, como desempenho, eficiência e capacitação. No caso 
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de uma cooperativa, não é diferente. Há que se construir uma identidade cooperativa 

nos associados para o alcance de objetivos quantitativos e qualitativos (NETO, 2004). 

Por isso, Hendges e Schneider (2006) enfatizam que o espaço da educação 

dentro da cooperativa é essencial para aprendizagem e construção de poder, 

condições fundamentais para encarar realidades adversas e desiguais que 

caracterizam as sociedades contemporâneas. Na visão de Frantz (2001), no processo 

da educação, podem ser identificadas práticas cooperativistas e, no processo da 

cooperação, podem-se identificar práticas educativas. Dito isso, a pedagogia da 

gestão das práticas cooperativas orienta ações de cooperação a favor da valorização 

da participação e identidade do associado. 

A educação do cooperado proporciona a sua participação no processo de 

tomada de decisões da cooperativa em que ele está associado. Para que isso seja 

possível, há que estar desperto no cooperado o sentimento de identidade com a 

cooperativa e o desejo de colaborar no desenvolvimento da sua comunidade. Este 

sentimento/desejo pode surgir com a prática de ações coletivas, envolvimento em 

grupos informais e trabalho em equipe, em que haja a contribuição de cada um para 

o benefício de todos. São iniciativas, voltadas a valorizar o papel da cooperativa, 

diretamente articuladas aos programas de formação. 

O princípio da gestão democrática apontado pelos Pioneiros de Rochdale é 

operacionalizado somente quando há a participação dos associados. Segundo Rech 

(2017), “as cooperativas são organizações democráticas controladas por seus 

membros, os quais participam ativamente da definição de suas políticas e na tomada 

de decisões” (RECH, 2017, p. 26). A democracia interna é uma grande diferença entre 

as cooperativas e outras formas comerciais de organização. Ela está diretamente 

vinculada à participação efetiva dos seus sócios e na defesa dos interesses coletivos, 

voltados à prática eficaz do cooperativismo. 

A educação cooperativa, de acordo com Schneider (1999), relaciona-se a 

todas as atividades que despertam o interesse comprometido dos sócios. Tal 

interesse já é um grande passo para alcançar a educação cooperativa. Todavia, essa 

educação se coloca, nos dias atuais, como a maior dificuldade, uma vez que, cada 

vez mais, as pessoas buscam por resultados financeiros imediatos e não atentam 
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para a importância dos processos e suas consequências em médio e longo prazo. A 

educação cooperativa nada tem a ver com imediatismo, mas sim com resultados 

qualitativos que devem ser revisados e atualizados de forma constante e dinâmica 

(HENDGES; SCHNEIDER, 2006). 

Por meio das práticas educativas em uma organização cooperativa têm-se o 

desafio de (re)construir a identidade cooperativista, o ser cooperativo em sua 

essência. Desafio grandioso, especialmente frente ao mundo globalizado, composto 

por uma pluralidade cultural e pressões burocráticas (HENDGES; SCHNEIDER, 

2006, p.41). 

No meio rural, a educação também ocorre pelas relações entre os agentes 

extensionistas e os agricultores. Educação nesse contexto também não se refere 

somente ao ensino formal e o nível de escolaridade. Refere-se igualmente ao 

processo de adoção de metodologias e de estímulo à participação dos agricultores 

em grupo de pessoas da comunidade que buscam encontrar soluções para 

problemas comuns, muitas vezes por meio de empreendimentos coletivos de 

interesses comuns. No ambiente rural, têm-se o educando como o agricultor e o 

educador como o profissional da extensão rural ou da formação/educação 

cooperativista (RUAS, et al., 2006). Segundo Freire (1996), educação por si não 

transforma o mundo, educação muda as pessoas e as pessoas é que transformam o 

mundo. 

O Sistema Cresol e a Cooperativa Cresol Águas Mornas 

No fim da década de 1980, as lutas populares de agricultores do Sudoeste do 

Paraná em prol do acesso ao crédito rural e da construção de alternativas para o 

futuro da agricultura, levaram à estruturação de um sistema de financiamento para a 

agricultura familiar (INSTITUTO DE FORMAÇÃO DO COOPERATIVISMO 

SOLIDÁRIO, 2016). 

Denominado de Fundo de Crédito Rotativo (FCR), esse sistema administrava 

recursos vindos de organizações filantrópicas europeias, com o objetivo de apoiar o 

desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil, financiando estruturas produtivas 

aos agricultores que não acessavam linhas de crédito no sistema financeiro 

convencional. Esse fundo era coordenado pela Associação de Estudos, Assistência 
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e Orientação Rural (Assesoar), localizada em Francisco Beltrão e seu crescimento 

gerou dificuldades de gestão dos projetos aprovados. Em 1995, suas lideranças 

resolveram replicar parcialmente o modelo de criação de cooperativas de crédito, 

desvinculadas das grandes cooperativas de produção agrícola, que estava 

mobilizando os agricultores familiares de algumas regiões de Santa Catarina, para 

constituir o Sistema Integrado de Cooperativas de Crédito Rural com Interação 

Solidária - Cresol (INSTITUTO DE FORMAÇÃO DO COOPERATIVISMO 

SOLIDÁRIO, 2016). 

Muitos outros fatores auxiliaram na expansão inicial do Sistema Cresol, tal 

como o surgimento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf), criado pelo Governo Federal, em 1995. O Pronaf impulsionou o acesso às 

linhas de crédito de pequenos agricultores. Além dos convênios com o Banco do 

Brasil para disponibilizar os recursos do Pronaf e de outras linhas de crédito rural 

oficial, o Sistema Cresol conseguiu firmar parcerias com o Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que hoje resultaram na criação da 

maioria das linhas de financiamento existentes no interior desse sistema (BÚRIGO, 

2007). 

Atualmente, o Sistema Cresol conta com um modelo organizacional alicerçado 

por uma confederação e quatro centrais. O Sistema já está presente em nove estados 

brasileiros, nos quais mais de 200 mil famílias agricultoras são atendidas. Possuí 

1500 colaboradores, 1000 conselheiros e está presente em 467 municípios 

brasileiros. Uma delas, a Central Cresol Baser possui atualmente 78 cooperativas 

singulares e 271 postos de atendimento (INSTITUTO DE FORMAÇÃO DO 

COOPERATIVISMO SOLIDÁRIO, 2016). Em 2005, a importância estratégica da 

educação e formação para colaboradores, conselheiros e comunidade deu origem no 

interior da Cresol Baser do Instituto de Formação do Cooperativismo Solidário. 

Em 2005, em Águas Mornas, município da Grande Florianópolis, os 

agricultores familiares, com o auxílio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais desse 

município, criaram uma cooperativa de crédito voltada aos seus interesses, seguindo 

o movimento de expansão do cooperativismo solidário que ocorria em muitas partes 

do sul do Brasil. Apesar de já produzirem alimentos com qualidade e estarem 

próximos da capital e de grandes centros de abastecimento – um dos fatores 
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relevantes para seu relativo sucesso econômico – lhes faltava ajuda financeira 

suficiente para aprimorar sua produção e impulsionar o desenvolvimento do meio rural 

do município com a diversificação de suas atividades. Havia necessidade de mudar 

as compreensões acerca dos processos de transformação no campo desencadeados 

pela modernização da agricultura.  

Foi uma iniciativa ousada, porém necessária para aqueles tempos em que 

havia apenas bancos atuando na região. Fruto de seu trabalho, a Cresol Águas 

Mornas se adaptou às necessidades da região, trazendo inúmeros ganhos 

socioeconômicos. Hoje a Cooperativa abrange cerca de 20 municípios e pouco mais 

de 8000 agricultores associados. São em torno de 115 milhões de reais em ativos que 

apoiam o desenvolvimento desta região do litoral catarinense. Além da sede em 

Águas Mornas, a Cooperativa conta com dez Postos de Atendimento Cooperativo 

(PAC) distribuídos nos seguintes municípios brasileiros: Angelina, Rancho Queimado, 

Imaruí, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Tijucas, Santa Cruz da Figueira (distrito 

do município de Águas Mornas), Antônio Carlos, Garopaba e Nova Friburgo no Rio 

de Janeiro3. 

De acordo com a crescente tendência da centralização e fortalecimento das 

cooperativas, está em curso um processo de fusão da Cresol Águas Mornas com 

outras quatro cooperativas: Cresol Botuverá, Cresol Schroeder, Cresol São João do 

Itaperiú, Cresol Ituporanga. A expectativa é que essa fusão ocorra no ano de 2018, 

resultando na constituição da Cresol Vale Europeu. Calcula-se que a nova 

organização agregue em torno de 23 mil cooperados no total entre agricultores 

familiares e médios e microempreendedores de outros ramos da economia. Para 

fortalecer esse processo está se estruturando um amplo programa educacional nas 

bases das atuais cinco cooperativas. Esse trabalho educativo será um dos objetos 

deste projeto que pretende compreender os avanços e limites das iniciativas voltadas 

à educação pelas cooperativas de crédito solidárias. O enfoque que será adotado 

para avaliar este programa educativo tem por base os preceitos do desenvolvimento 

sustentável, com ênfase para a noção de territorialidade das ações previstas nas 

atividades educativas. Essa noção compreende o grau de participação dos 

                                                
3 A abertura deste PAC está associada a uma recomendação do BNDES como forma de promover o 
cooperativismo de crédito nessa região do estado do Rio de Janeiro, cuja produção agropecuária 
guarda muitas semelhanças com a existente na área de atuação da Cresol de Águas Mornas. 
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cooperados no processo de gestão da cooperativa, inclusive na definição dos 

conteúdos do programa de educação, a inserção do tema ambiental entre os 

conteúdos abordados, a identificação e promoção de “recursos territoriais 

específicos”, compreendidos como bens e serviços que apresentam particularidades 

associadas ao território de abrangência da cooperativa (saber-fazer, tradição, história, 

biodiversidade, microclima, paisagens...), bem como a construção de mercados de 

proximidade capazes de gerar uma renda de qualidade territorial (PECQUEUR, 2001, 

2002, 2004). 

1.11 COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS  

Por se concentrar no campo de atuação das cooperativas solidárias, o projeto 

aqui proposto demanda pesquisadores e profissionais com experiência de trabalho e 

de pesquisa com estas organizações, bem como amplo conhecimento sobre o 

cooperativismo, seus princípios, sua evolução histórica e as especificidades do 

cooperativismo brasileiro. Especialmente no âmbito do cooperativismo de crédito 

solidário e dos processos de educação cooperativista é importante que a equipe de 

pesquisa mobilize conhecimentos e consiga envolver quadros das cooperativas no 

processo de avaliação e de adoção de novas metodologias educacionais nos 

processos de formação em curso, assim como nos futuros programas. O projeto 

também se relaciona com experiências de desenvolvimento, envolvendo 

organizações cooperativas, bem como requer uma articulação institucional para a 

discussão e divulgação de seus resultados no âmbito do cooperativismo solidário 

brasileiro. O histórico do Laboratório de Estudos da Multifuncionalidade Agrícola e do 

Território (Lemate) 4 em relação a capacidade de desenvolver pesquisas na área do 

cooperativismo de crédito também se revela estratégico para o sucesso do projeto. A 

seguir é apresentado o perfil acadêmico do coordenador do projeto e principais 

competências relacionadas com a execução da pesquisa.  

Ademir Antonio Cazella (http://lattes.cnpq.br/1554883540420315)  

1. Função no Projeto:  

                                                
4 O (Lemate) foi constituído no ano de 2002, com o propósito de desenvolver pesquisas sobre os temas 
da multifuncionalidade agrícola, desenvolvimento territorial sustentável, cooperativismo, financiamento 
rural e demais políticas públicas de desenvolvimento rural. Para conhecer a equipe e os trabalhos 
desenvolvidos pelo Lemate ver http://lemate.paginas.ufsc.br/.   

http://lattes.cnpq.br/1554883540420315
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Coordenação e proponente 

2. Vínculo institucional e formação acadêmica 

É professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina com atuação no 

Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas da (PGA/UFSC). Graduado em 

Agronomia pela UFSC (1986), com mestrado em Desenvolvimento, Agricultura e 

Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro-UFRRJ (1992) e 

doutorado em Ordenamento Territorial junto ao Centre d'Études Supérieures 

d'Aménagement -Tours/França (2000). Realizou estágio sênior na França entre 

agosto e novembro de 2012, com bolsa CAPES, junto ao Agrosup de Dijon e 

AgroParisTech sobre os temas do acesso à terra e do ordenamento fundiário. Em 

2016, efetuou outra formação de três meses na Unité Mixte de Recherche Acteurs, 

Ressources et Territoires dans le Développement (UMR Art-Dev) de Montpellier 

(França). Foi coordenador do PGA/UFSC entre 05/2012 a 06/2016. Integra Lemate e 

o Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura do Programa de Pós-

Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade 

(CPDA/UFRRJ).  

3.  Principais publicações correlacionadas aos temas do cooperativismo e política 

de financiamento do desenvolvimento territorial: 

GODOI, T. G.; BÚRIGO, Fábio L.; CAZELLA, A. A. A sustentabilidade dos 

financiamentos do PRONAF para a agricultura familiar. Desenvolvimento e Meio 

Ambiente (UFPR), v. 38, p. 637-661, 2016. 

CAPELLESSO, A. J. ; CAZELLA, A. A. Os sistemas de financiamento na pesca 

artesanal: um estudo de caso no litoral centro sul catarinense. Revista de Economia 

e Sociologia Rural (Impresso), v. 51, p. 275-294, 2013. 

CAZELLA, A. A.; BURIGO, F. Sistemas territoriais de financiamento rural: para pensar 

o caso brasileiro. Emancipação (UEPG. Impresso), v. 13, p. 297-312, 2013. 

CAZELLA, A. A.; BERRIET-SOLLIEC, M.. O papel das cooperativas de crédito na 

territorialização das políticas de apoio à agricultura familiar? O caso do movimento 

cooperativo no estado de Santa Catarina (SC). Geosul (UFSC), v. 25, p. 83-106, 

2011. 

CAZELLA, A. A.; BURIGO, F. Inclusão financeira e desenvolvimento rural: a 

importância das organizações territoriais. Política & Sociedade (Impresso), v. 8, p. 

301-331, 2009. 

BURIGO, F.; CAPELLESSO, A. J. ; CAZELLA, A. A.; MICHELON, A.; MAGALHÃES, 

R.; PARENTE, S. Guia para constituição de cooperativas de crédito rural com 
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pescadores, aquicultores e agricultores familiares. 1. Ed. Blumenau: Nova Letra, 

2011. v. 1. 80p. 

CAZELLA, A. A.; BURIGO, F.  Sistemas territoriais de financiamento: concepção de 

projetos inclusivos. In: MIRANDA, C.; TIBURCIO, B. (Org.). Políticas públicas, 

atores sociais e desenvolvimento territorial no Brasil. Brasília: Instituto 

Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA, 2011, v. 14, p. 131-168. 

CAZELLA, A. A. A experiência do Equador na organização das comunidades rurais 

para a gestão das finanças populares e geração de trabalho e renda a partir da oferta 

de crédito. In: IICA. (Org.). Reflexões sobre políticas de desenvolvimento 

territorial. 1ed Brasília: IICA, 2010, v. 11, p. 89-103. 

SCHNEIDER, S.; CAZELLA, A. A.; MATTEI, L. F. Histórico, caracterização e dinâmica 

recente do Pronaf-Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. In: 

SCHNEIDER, S.; SILVA, K. M.; MARQUES, P. E. M. (Org.). Políticas públicas e 

participação social no Brasil rural. 1ed Porto Alegre: UFRGS, 2004, v. 1, p. 21-49. 

MATTEI, L. F. ; CAZELLA, A. A. Planejamento e gestão PRONAF Infraestrutura e 

serviços: evidências a partir do estado de Santa Catarina. In: SCHNEIDER, S.; SILVA, 

K. M.; MARQUES, P. E. M. (Org.). Políticas públicas e participação social no 

Brasil rural. 1ed Porto Alegre: UFRGS, 2004, v. 1, p. 175-199. 

SCHMIDT, W. ; TURNES, V. A. ; CAZELLA, A. A. ; SCHMIDT, V. B. ; GELBCKE, D. 

Associativismo e cooperativismo: o terceiro setor no desenvolvimento rural. In: 

VIEIRA, P. F. (Org.). A pequena produção e o modelo catarinense de 

desenvolvimento. 1ed. Florianópolis: APED Editora, 2002, v. p.245, p. 11-312. 

CAZELLA, A. A. Cooperativismo de crédito rural: lições de uma experiência. In: 

MONTOYA, M. A. (Org.). Aspectos Regionais do Crédito Rural: governo, cooperativas 

e informalidade. 1ed. Passo Fundo: Editora UPF, 2002, v., p. 25-46. 

 

A seguir são apresentados os demais participantes do projeto, seus vínculos e 

principais atribuições relacionadas com a execução da pesquisa:  
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Lista de dados dos membros do projeto  

 

Nome CPF Instituição  Departamento Dedicação 
semanal 
(h) 

Atividades 
no projeto  

Função Projeto Link do Lattes 

Ademir Antônio 
Cazella 

55151060910 UFSC Zootecnia e 
Desenvolvimento 
Rural 

15 Coordenação geral; 
Realização de 
entrevistas; 
Negociações com as 
organizações 
envolvidas; 
Desenvolvimento 
teórico da pesquisa. 

Coordenador http://lattes.cnpq.br/15548
83540420315 

Fábio Luiz Búrigo  57587299904 UFSC Zootecnia e 
Desenvolvimento 
Rural 

10 Realização de 
entrevistas; 
Desenvolvimento 
teórico da pesquisa. 

Pesquisador http://lattes.cnpq.br/1657
801487387856 

Stéfani Tamara 
Pérez 

08602289910 UFSC PPGA 40 Realização de 
entrevistas; 
Compilação dos 
dados; 
Desenvolvimento 
teórico da pesquisa. 

Bolsista (EXP-C) http://lattes.cnpq.br/58175
42132933209 

Luiz Carlos Pizzolo 
da Silva 

81689918934 UFSC PPGA 40 Realização de 
entrevistas; 
Compilação dos 
dados; 
Desenvolvimento 
teórico da pesquisa. 

Bolsista (EXP-C) http://lattes.cnpq.br/82973
36746152803 
 

Marcos Catelli 
Rocha 

28602689870 UFSC PPGA 20 Realização de 
entrevistas; 
Compilação dos 
dados; 
Desenvolvimento 
teórico da pesquisa. 

Pesquisador http://lattes.cnpq.br/57380
81398592804 

 

Anderson Luiz 
Romão 

02051590958 UFSC Lemate 20 Realização de 
entrevistas; 

Pesquisador http://lattes.cnpq.br/28705
18309521683 

http://lattes.cnpq.br/1554883540420315
http://lattes.cnpq.br/1554883540420315
http://lattes.cnpq.br/1657801487387856
http://lattes.cnpq.br/1657801487387856
http://lattes.cnpq.br/8297336746152803
http://lattes.cnpq.br/8297336746152803
http://lattes.cnpq.br/5738081398592804
http://lattes.cnpq.br/5738081398592804
http://lattes.cnpq.br/2870518309521683
http://lattes.cnpq.br/2870518309521683
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Compilação dos 
dados; 
Desenvolvimento 
teórico da pesquisa. 

Ana Cecília 
Guedes 

01361796065 UFSC Lemate 10 Desenvolvimento 
teórico da pesquisa. 

Pesquisador http://lattes.cnpq.br/24765
69262852824 

Leandro 
Guimarães Nunes 
de Paula 

06874077619 UFSC Lemate 10 Desenvolvimento 
teórico da pesquisa 

Pesquisador http://lattes.cnpq.br/44036
55492353045 
 

Luiza Maria da 
Silva Rodrigues 

02728267901 Infocos Formação 5 Desenvolvimento 
teórico da pesquisa. 

Pesquisador Http://lattes.cnpq.br/3691
813255615014 

Átila Souza Rocha 
Freire de Santana 

04990806530 UFSC Curso Zootecnia 20 Compilação dos 
dados; 
Desenvolvimento 
teórico da pesquisa 

Bolsista (ADC-A) http://lattes.cnpq.br/56751
48697021847 

Karine Nunes 09252341927 UFSC Curso 
Agronomia 

10 Compilação dos 
dados; 
Desenvolvimento 
teórico da pesquisa. 

Colaborador http://lattes.cnpq.br/44432
98170550459 
 

Rosiane Dalacosta 06309227998 Infocos Formação 5 Desenvolvimento 
teórico da pesquisa. 

Pesquisador http://lattes.cnpq.br/61891
41725647298 

Wellington Alvim da 
Cunha 

07933802605 Infocos Formação 5 Desenvolvimento 
teórico da pesquisa. 

Pesquisador http://lattes.cnpq.br/74751
78185778829 

Francieli Pilati 
Gervasoni Oliveira 

03541189940 Infocos Formação 5 Desenvolvimento 
teórico da pesquisa. 

Pesquisador http://lattes.cnpq.br/15502
86607638250 

http://lattes.cnpq.br/4403655492353045
http://lattes.cnpq.br/4403655492353045
http://lattes.cnpq.br/3
http://lattes.cnpq.br/4443298170550459
http://lattes.cnpq.br/4443298170550459
http://lattes.cnpq.br/1550286607638250
http://lattes.cnpq.br/1550286607638250
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1.12 INFRAESTRUTURA E RECURSOS 

1.12.1 Infraestrutura disponível para a execução do projeto 

O Laboratório de Estudos da Multifuncionalidade Agrícola e do Território conta 

com a estrutura laboratorial de 150m² com imobiliário correspondentes: mesas para 

computador, armário, fichário, quadro negro, mesa de reunião e mesas de estudo, 

dois computadores de mesa, um notebook, uma impressora multifuncional, acesso à 

internet e telefone, além do Software Sphinx Léxica para análise estatístico de dados.  

Além do Lemate, o projeto conta com a disponibilidade de uso de um núcleo 

laboratorial e uma instituição de execução do projeto. O Núcleo de Desenvolvimento 

Rural Sustentável está situado no Centro de Ciências Agrárias – CCA, Universidade 

Federal de Santa Catarina, em Florianópolis - SC. Trata-se de uma fusão de esforços 

de três laboratórios: Lemate, o Lacaf - Laboratório de Comercialização da Agricultura 

Familiar e o LAF - Laboratório da Agricultura Familiar. O projeto conta ainda com apoio 

dos acervos das bibliotecas central e setoriais da UFSC.  

A Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária - Cresol Águas 

Mornas, objeto principal de análise do projeto, localiza-se no município de Águas 

Mornas, mas sua atuação se estende por várias regiões do litoral catarinense. A 

Cresol disponibilizará estrutura de apoio e tempo parcial de seus profissionais para 

viabilizar a execução de algumas atividades previstas no projeto (pesquisa de campo, 

materiais institucionais, convocação das lideranças, etc.). Nesse sentido, a Cresol 

Águas Mornas possui estrutura de apoio de dois notebooks, rede de internet, projetor, 

duas salas de reunião com mesas e cadeiras e um auditório com capacidade para 60 

pessoas.  

Outra organização que participará na execução do projeto é o Instituto de 

Formação do Cooperativismo Solidário, localizado em Francisco Beltrão, no estado 

do Paraná. O Infocos prestará apoio geral ao projeto, já que sua equipe é responsável 

pela elaboração dos conteúdos educacionais e da concepção das metodologias 

empregados na execução dos programas educativos da Cresol Águas Mornas e das 

outras quatro cooperativas em processo de fusão. 

1.12.2 Capital - R$ 8.000,00 



20 
 

● Aquisição de livros, revistas e periódicos - R$ 500,00 

■ Este item é necessário porque diversas publicações não estão 

disponíveis nos portais da internet on-line ou nos acervos 

físicos das bibliotecas das organizações parceiras no projeto. 

● Aquisição de um notebook - R$ 3.500,00 

● Aquisição de um computador de mesa - R$ 3.000,00 

■ O notebook e o computador de mesa são equipamentos 

necessários na realização da coleta, tabulação e análise dos 

dados no trabalho de campo. 

● Aquisição de mobiliário (02 cadeiras para computador) - R$ 1.000,00 

■ O Lemate não possui esse móvel em seu acervo. Devido 

abrangência da pesquisa e do número de envolvidos tais 

mobiliários serão importantes para dar comodidade e 

organização ao trabalho 

1.12.3 Custeio - R$ 80.360,00 

● Material de Consumo - R$ 1.600,00 

■ Papel, tinta para impressora, toner para impressora, grampeador, 

grampo, clips e outros. Materiais necessários no dia-a-dia para 

bom andamento da pesquisa. 

● Diárias - R$ 47.760,00  

○ Visitas técnicas - R$ 42.000,00 

■ As diárias são fundamentais para o trabalho de campo: viabilizar 

hospedagem, alimentação e deslocamento interno nos 

munícipios. As reuniões interinstitucionais entre as parceiras no 

projeto também são essenciais para o seu bom andamento e 

definições mais minuciosas quanto a execução. A base de 

cálculo são as seguintes: 20 diárias mensais por atividade, 

conforme especificado no cronograma. 

○ Apresentação e participação em evento de divulgação científica e 

institucional do cooperativismo - R$ 3.840,00 

○ Participação em evento obrigatório do projeto - R$ 1.920,00 

■ A divulgação dos resultados e difusão do conhecimento adquirido 

na pesquisa, será realizado por meio de participações em 

eventos relacionados ao tema, além de apresentações de 

seminários nos espaços acadêmicos e de instituições ligadas ao 

cooperativismo. Nestas atividades o projeto prevê o pagamento 

de diárias a 3 pesquisadores por evento.  

● Combustível - R$ 5.00,00 

■ Este recurso será imprescindível para a viabilização do 

deslocamento das equipes no trabalho de campo, em função da 

indisponibilidade de veículos institucionais para esta atividade. 

● Prestação de Serviços (pessoa física) - R$ 10.000,00 

○ Diagramação e impressão de manual técnico final - R$ 4.000,00 
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■ Os serviços de arte gráfica terão por objetivo fazer a edição e 

impressão de parte da produção bibliográfica prevista e do 

manual técnico, dentro do período de vigência o projeto. 

○ Transcrição de entrevistas – R$ 6.000,00 

■ A pesquisa realizará grande número de entrevistas (cerca de 40). 

Estima-se 60 horas a serem transcritas por terceiros, pois é 

inviável os próprios pesquisadores realizarem esse trabalho. 

● Prestação de Serviços (pessoa jurídica) - R$ 9.000,00 

○ Aluguel de veículos - R$ 9.000,00 

■ O aluguel de veículo será para o trabalho de campo. Diante da 

distância e a indisponibilidade de veículos pela UFSC para essas 

pesquisas, como também pelas cooperativas, que terceirizam os 

seus serviços de transporte. O translado entre os municípios 

pertencentes ao universo da pesquisa será realizado por meio de 

veículo, além do trajeto de Chapecó/SC até a sede do Infocos em 

Francisco Beltrão/PR. Considera-se  necessárias o equivalente a 

90 diárias para a viabilização das atividades de campo. 

● Passagens Aéreas e Terrestres - R$ 7.000,00 

■ Algumas atividades previstas ocorrerão em Francisco 

Beltrão/PR, na sede do Infocos (em torno de R$ R$ 1.420,00 

FLN/XAP/FLN para 2 pesquisadores) para coleta de dados 

primários e entrevistas. Além disto, está prevista uma reunião dos 

pesquisadores com projetos aprovados nesta Chamada em 

Brasília (em torno de R$ 2.400,00 FLN/BSB/FLN para 2 

pesquisadores) para a discussão do cooperativismo e do 

andamento das pesquisas em curso.  

1.12.4 Bolsas - R$ 61.440,00  

● Extensão no País (EXP - C) - R$ 52.800,00 

■ A dedicação de 2 pesquisadores, com formação equivalente a 
mestrado, na condução da pesquisa no trabalho de campo é de 
necessário para a correta coleta e análise dos dados e para 
colaborar na elaboração dos resultados preliminares esperados 
nesta pesquisa. 

● Iniciação ao Extensionismo (IEX) - R$ 8.640,00 

■ A adição de um estudante de graduação vai auxiliar na tabulação 
dos dados coletados, atividades administrativas, prestação de 
contas e organização de eventos vinculados ao projeto.  

TOTAL - R$ 149.800,00 (Cento e quarenta e nove mil e oitocentos reais) 

 

 

1.13 RESULTADOS ESPERADOS E POTENCIAL DE IMPLEMENTAÇÃO 
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Entre os resultados esperados com a execução deste projeto encontra-se, em 

primeiro plano, o subsídio a organizações cooperativas que desejam incorporar a 

educação como elemento central de sua governança, beneficiando-se dos seus 

resultados socioeconômicos e ambientais. As cooperativas singulares, centrais ou 

mesmo confederações, que estão em processo de desenvolvimento e crescimento 

do quadro social, poderão dispor de recomendações para construir iniciativas e novos 

métodos de aproximação com a sua base social, que as diferenciem principalmente 

de outros ramos prestadores de serviços. Esses novos processos educacionais a 

serem apontados e as recomendações advindas de forma correlata auxiliarão as 

cooperativas a aprimorar os laços de cooperação, mantendo-as coesas, competitivas 

e mais sustentáveis. Trata-se de criar mecanismos para se contrapor ao fenômeno 

de distanciamento entre a direção e o quadro social presente em muitas organizações 

cooperativas. Há manifestação de interesse formal nos resultados deste projeto da 

própria Cresol Águas Mornas e também do Infocos, expressas por meio de cartas de 

interesse. Certamente seus resultados serão analisados pelas cooperativas solidárias 

vinculadas ao Sistema Cresol. 

O projeto aportará, também, contribuição para a comunidade científica, uma 

vez que os resultados podem servir de base para outras pesquisas, a médio e longo 

prazo. Estão previstos como produtos do projeto entregues pela equipe de execução, 

além da proposta metodológica educacional, a elaboração e publicação de artigos 

científicos na área, duas dissertações de mestrado e um trabalho de conclusão de 

curso. A participação em eventos acadêmicos, ao longo dos dois anos de projeto, 

será outra forma empregada para ampliar a difusão do conhecimento. 

1.14 IMPACTOS PREVISTOS  

1.14.1 Impactos em CT&I 

1.14.1.1 Impacto Científico 

Conforme apresentado na exposição teórica do assunto nota-se a necessidade 

de desenvolvimento de ações de educação cooperativa que tenham maior 

proximidade com as características do cooperativismo solidário. Assim, os resultados 

desta pesquisa contribuirão para avançar do estado da arte no sentido de 

desenvolvimento de metodologias educacionais alinhadas com os princípios e 

características do cooperativismo solidário.  
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Como existem poucos estudos em educação cooperativista, os resultados da 

pesquisa proposta serão utilizados como subsídios para a elaboração e execução de 

novas teorias educacionais em cooperativas, o que pode levar ao engajamento de 

outros grupos de pesquisadores a aprofundarem seus estudos no tema da educação, 

como forma de qualificar a governança cooperativa. 

A proximidade dos pesquisadores do Lemate com projetos em curso e em 

implantação nas cooperativas objeto deste estudo permitirá o uso de abordagens 

mais participativas e construtivistas de elaboração de conhecimento científico. Tal 

característica permitirá a divulgação, concomitante à execução da pesquisa, entre os 

profissionais ligados aos programas analisados.   

1.14.1.2 Impactos tecnológicos 

O principal impacto tecnológico será de natureza socioambiental, pois a 

perspectiva de avaliação a ser adotada como parâmetro do programa de formação, 

conforme já discutido, terá por base os preceitos do desenvolvimento sustentável com 

ênfase nas ações que valorizem o envolvimento do quadro social na concepção dos 

programas educativos e os recursos territoriais específicos dos municípios que 

integram a base de atuação da futura Cresol Vale Europeu. A valorização desse tipo 

de recurso passa, necessariamente, pela promoção de sistemas curtos de 

comercialização, que estabeleçam vínculos de proximidade com os consumidores, e 

a preservação e/ou mitigação dos impactos ambientais associados aos processos 

produtivos dos associados. 

1.14.2 Impacto no desenvolvimento sustentável 

1.14.2.1 Impactos Sociais 

O principal impacto social a ser impulsionado por esta pesquisa é o 

fortalecimento da cultura cooperativista. Os processos educacionais, se concebidos 

a partir do envolvimento do quadro social das cooperativas, promovem maior 

qualificação do quadro social e envolvimento com ações de cooperação, fortalecendo 

laços locais de relacionamento, fruto dos mais variados ativos territoriais mobilizados 

na organização e na governança de cooperativas. 
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O fortalecimento dos laços locais associados a ações de educação aumentam 

a fidelização dos associados em relação à sua cooperativa. Tal efeito amplia o 

potencial de negócios, propiciando à cooperativa vantagens competitivas em relação 

à concorrência com o mercado bancário, ampliando o grua de importância para a 

comunidade. 

A execução das ações de educação aproxima a cooperativa de seus 

associados, podendo assim oferecer produtos e serviços que tenham maior impacto 

na condição socioeconômica e ambiental do quadro social. Novos produtos e serviços 

que ampliem a inclusão de associados normalmente afastados da cooperativa 

poderão ser identificados, ampliando sua inclusão financeira e, por consequência, 

impactando em maior geração de renda dessa famílias. 

O desenvolvimento de processos de educação alinhados com os princípios do 

cooperativismo tem o potencial de fortalecer a cidadania dos associados e nas 

comunidades onde a cooperativa atua, em especial nas zonas rurais. A democracia 

e interesse pela comunidade são valores cooperativos que, quando inseridos nos 

processos educacionais, impactam numa maior emancipação e valorização dos 

direitos dos indivíduos em sociedade. 

Tendo em conta as crescentes exigências do Banco Central quanto à 

qualificação dos gestores, as quais devem estar previstas em políticas de sucessão 

do quadro de dirigentes das cooperativas, as ações educacionais, utilizando 

metodologias adequadas e condizentes com os princípios cooperativistas, ampliam o 

número de associados em condições de exercer funções de gestão nas organizações. 

Este impacto é ainda mais relevante quando se trata de ações realizadas em 

cooperativas solidárias, já que estas normalmente trabalham com um quadro social 

com pessoas de renda pouco elevada e de baixa escolaridade. 

Por fim, merece destaque o fato desta pesquisa coincidir com o processo de 

fusão de cinco cooperativas de crédito, que resultará na criação de uma cooperativa 

com aproximadamente 23 mil associados. Dessa forma, a avaliação do processo de 

concepção e execução do programa de educação dessa nova cooperativa está 

diretamente correlacionada à micro e pequenos empreendimentos familiares, não só 
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agropecuários, que concernem uma população de aproximadamente 100 mil 

pessoas, se considerar uma média de quatro indivíduos por família de associados. 

1.14.2.2 Impactos Econômicos 

Na mesma linha de raciocínio do tópico anterior, os 23 mil cooperados da futura 

Cresol Vale Europeu estão à frente de médios, micros e pequenos negócios, que 

compõem a base econômica dos aproximadamente 35 municípios do “território” de 

atuação da cooperativa. Espera-se que a interação no processo de execução da 

pesquisa com lideranças e funcionários responsáveis pela concepção e execução do 

programa educativo da nova cooperativa proporcione a sua capacitação na arte do 

desenvolvimento sustentável, em especial no que se refere a perceber o “território” 

não só como uma base física ou geográfica, mas como um ente dotado de recursos 

específicos. Essa qualidade em sua atuação torna a cooperativa um agente ativo no 

ambiente econômico da região, tendo papel decisivo para promover o 

desenvolvimento econômico em termos mais amplos e não apenas no aspecto 

financeiro.  

1.14.2.3 Impactos Ambientais 

A concepção do desenvolvimento sustentável tem como maior desafio 

propiciar a inserção da variável ambiental ou ecológica nos cálculos econômicos dos 

empreendimentos produtivos. O enfoque territorial adotado no sistema de análise 

deste projeto propicia a compreensão que o meio ambiente não representa entraves 

ou barreiras ao crescimento econômico. Ao contrário, os territórios com maior 

potencialidade de promover esse novo estilo de desenvolvimento são aqueles que, 

por razões diversas, não adotaram de forma exclusiva a economia de escala e o 

produtivismo exacerbado. O processo de fusão a ser implantado pela Cresol torna a 

nova cooperativa um agente importante no plano territorial. A região de abrangência 

da Cresol Vale Europeu, por sua localização próxima de grandes centros urbanos, 

por sua topografia e paisagens marcadas por vales e montanhas e pela cultura 

diferentes etnias, guarda uma enorme potencialidade de valorização de recursos 

territoriais específicos, que os projetos de financiamento da Cooperativa podem 

apoiar. 

1.15 PROPOSTAS DO PROJETO PARA A DIFUSÃO DE CT&I À SOCIEDADE: 
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Em primeiro lugar a sociedade poderá beneficiar-se deste projeto, por meio da 

qualificação dos programas e educação e formação executados pela futura Cresol 

Vale Europeu, que beneficiam as comunidades presentes em sua área de 

abrangência. São centenas ou milhares de crianças, jovens e adultos, que estão 

envolvidos nos programas educacionais cooperativos em andamento, inseridos no 

eixo Cresol Comunidade, que serão beneficiados pelos resultados do projeto. 

Para crianças tem-se o programa Um Olhar para o Futuro, que visa 

proporcionar aulas de cooperativismo e educação financeira para estudantes do 

ensino fundamental (4º e 5º anos), em escolas dos municípios onde existem agências 

da Cresol. Já para jovens estudantes, o programa Juventude Cooperativista é 

articulado e executado pela Cresol por meio de encontros contínuos com estudantes 

matriculados no ensino médio. Trata de diversos temas com enfoque para a formação 

social, produtiva, econômica e ambiental.  

Por sua vez, o programa Agentes Comunitários de Desenvolvimento, que se 

volta para cooperados adultos, prepara lideranças para atuar no contexto territorial, 

por meio de encontros mensais em que são debatidas temáticas tais como: 

desenvolvimento territorial, cooperação (capital social), políticas públicas, etc. Essa, 

é uma das primeiras iniciativas da Cresol e que possui grande número de participação 

do quadro social. 

Para ampliar a difusão dos conhecimentos à sociedade também existem 

iniciativas pontuais, relacionadas às temáticas de gênero e de geração, fortalecendo 

as relações familiares, valorizando o potencial, a capacidade de trabalho e a 

identidade de mulheres e jovens, bem como promovendo sua participação em 

organizações, grupos e espaços produtivos. Muitas dessas iniciativas ainda podem 

ser aprimoradas em qualidade e conhecimento, por meio do projeto em questão. 

O plano de fusão das cinco cooperativas, já destacado, ampliará os impactos 

do projeto para 35 municípios de Santa Catarina. A parceria do projeto com o Infocos 

permitirá também que seus resultados cheguem a outros públicos e outras regiões do 

Brasil, onde o cooperativismo solidário está presente5. 

                                                
5 Outros detalhes sobre os conteúdos dos programas educacionais desenvolvidos pela Cresol Águas 
Mornas e Infocos podem ser obtido no site do Infocos (http://infocos.org.br/institucional/). 
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O projeto também produzirá materiais e conhecimentos que serão úteis para 

gestores públicos, extensionistas e outros profissionais implicados na estruturação e 

execução de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da cultura cooperativista na 

sociedade. A ênfase aos aspectos educacionais será importante aos processos de 

constituição e organização dos processos de governança das cooperativas.  

1.16 HISTÓRICO DE PESQUISA EM COOPERATIVISMO  

Ademir Antônio Cazella, formado em agronomia em julho de 1986 pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), trabalhou até início de 1990 como 

extensionista rural em assentamentos de agricultores beneficiados pela política de 

reforma agrária no estado de Santa Catarina. Nesse período participou da concepção 

de um modelo de cooperativismo para organizar a produção e a comercialização dos 

agricultores assentados. Entre 1990 e 1992, elaborou dissertação de mestrado a 

partir de um estudo de caso do processo de constituição e gestão de uma cooperativa 

de uso coletivo da terra em um assentamento rural catarinense. A partir da metade 

de 1991, iniciou um trabalho de concepção de um programa de cooperativismo de 

crédito para agricultores familiares assistidos por uma rede de ONG de Santa 

Catarina. Até o início de 1994 coordenou a implantação desse programa e a 

organização das primeiras quatro cooperativas de crédito fruto dessa ação conjunta 

de ONG rurais. Mais tarde, a maior parte das cooperativas criadas faria parte do 

Sistema de Cooperativismo de Crédito Solidário (Sistema Cresol). A partir de 1994 

ingressou como professor da UFSC, dando continuidade a trabalhos de pesquisa-

ação sobre o tema do cooperativismo de crédito rural. Desses trabalhos, diversos 

jovens engenheiros agrônomos foram capacitados sobre os temas do cooperativismo 

e da política de crédito rural. Durante o doutorado na França, realizado entre meados 

de 1996 e final de 2000, associou sua pesquisa sobre o tema do desenvolvimento 

territorial em zonas rurais francesas às iniciativas de cooperação agrícola 

(cooperativas e associações) coordenadas por agricultores familiares em zonas rurais 

marginalizadas do ponto de vista socioprodutivo (zonas de montanha). Entre 2008 e 

2010, participou do projeto “Sistemas de financiamento para projetos territoriais 

estratégicos de natureza multisetorial” com apoio do Instituto Interamericano de 

Cooperação Agrícola, que tinha por objetivo conceber um sistema de financiamento 

de projetos de desenvolvimento territorial. O tema do cooperativismo de crédito foi 

apresentado como o principal mecanismo para se contrapor à tendência internacional 
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de concentração do sistema financeiro nacional. Entre 2010 e 2012 coordenou o 

projeto de pesquisa-ação financiado pelo CNPq intitulado “Promoção do 

cooperativismo de crédito junto a pescadores, aquicultores e agricultores familiares”, 

cujo objetivo principal consistiu em avaliar a viabilidade do sistema de cooperativismo 

de crédito em zonas litorâneas catarinenses com forte incidência de pescadores 

artesanais. No quadro desse projeto, se estabeleceu um parceria com a Cooperativa 

de Crédito Rural Cresol Águas Mornas, que se mantém até o presente momento. Na 

atualidade, a Cresol Águas Mornas está passando por um processo de reestruturação 

da sua base de ação, que prevê a fusão com outras quatro cooperativas de crédito. 

Esse processo, aliado ao programa de educação do seu quadro social, tem sido tema 

de discussão entre dirigentes e técnicos da cooperativa, dentre os quais ex-alunos do 

curso de agronomia da UFSC, e membros da equipe do Lemate, do qual o proponente 

faz parte. O conjunto de ações práticas ligadas ao cooperativismo de crédito rural 

resultou em diversas publicações sobre o tema, tanto em periódicos científicos, 

quanto em formato de material didático com o propósito de difundir essa modalidade 

de cooperativas entre agricultores familiares, pescadores artesanais e demais micro 

e pequenos empreendedores. 
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