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Apresentação do evento

O 1º Seminário Acadêmico PROCOAS foi um evento de caráter acadêmico-científico, que

teve por objetivo ampliar o conhecimento mútuo e a reflexão integrada sobre os marcos

conceituais e metodológicos e as práticas em cooperativismo e iniciativas econômicas

associativas, em particular sobre pesquisa, ensino e extensão. 

Participaram do seminário universidades da Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Brasil,

que  são  membros  da  Associação  de  Universidades  do  Grupo  Montevidéu  (AUGM),

pioneira na busca pelo estabelecimento de condições favorecedoras para a abordagem

científica de diversas temáticas relevantes para o desenvolvimento regional. A AUGM tem

representando boa parte das Universidades Públicas do Cone Sul, sendo uma ferramenta

chave no modelo de integração regional desde a perspectiva científica e tecnológica.

A  organização  do  evento  foi  coordenada  pela  INCOOP  –  Incubadora  Regional  de

Cooperativas  Populares  da  UFSCar,  membro  do  Comitê  Acadêmico  PROCOAS  –

Processos Cooperativos e Iniciativas Econômicas Associativas”. O Comitê, desde abril de

2004, tem por filosofia promover um modelo de sustentabilidade social e econômica no

qual os beneficiários são tanto o indivíduo e quanto a sociedade, promover soberania

política e desenvolver a participação social e econômica em um contexto coletivo e de

ajuda mútua, estimulando a solidariedade.

Debate recente na comunidade científica, o evento busca abordar as peculiaridades da

relação cooperativismo/associativismo e Economia Solidária, possibilitando o intercâmbio

de  pesquisas  e  experiências  entre  as  universidades  membros  da  AUGM  e  outras

participantes do evento. As discussões acontecerão por meio de mesas redondas das

quais  participarão  profissionais  que  desenvolvem  pesquisas  em  cooperativismo,

associativismo e Economia Solidária, oficinas, comunicações e mostra de painéis sobre

cooperativismo e associativismo.

Data: 17 e 18 de Agosto de 2005

Local: Universidade Federal de São Carlos



Programação: 

17/8

9h30 – Abertura

Prof. Dr. Oswaldo Baptista Duarte Filho - Reitor da Universidade Federal de São Carlos

Profª Drª Maria Luisa Emmel - Pró-Reitora de Extensão da Universidade Federal de São

Carlos

Diego  Barrios  –  Universidad  De  La  República,  Uruguai  -  Coordenador  Do  Comitê

Acadêmico Procoas

Profª Drª Ana Lucia Cortegoso. - Coordenadora Geral da Incubadora Regional de 

Cooperativas Populares da Universidade Federal de São Carlos

10h - Mesa Redonda "Economia Solidária e Educação"

Profª.Drª. Neusa Dal Ri (Universidade Estadual Paulista / Brasil)

Profª.Drª. Sônia Kruppa (Universidade de São Paulo)

Profª.Kelly Pereyra  (Universidad de Buenos Aires / Argentina)

Profa. Dra. Maria Zanin (Universidade Federal de São Carlos)

Moderação: Prof. Dr. Amadeu Logarezzi (Universidade Federal de São Carlos) 



14h - Mesa Redonda "Políticas Públicas para Economia Solidária"

Prof.Dr.Carlos Schimit (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

Prof.Dr. Francisco de Paula A.Lima (Univ.Federal de Minas Gerais)

Fábio Sanchez (Secretaria Nacional de Economia Solidária).

Edith Guiguet (Universidad Nacional Del Litoral / Argentina)

Moderação: Profa. Dra. Maria Luisa Emmel – Pró-Reitora de Extensão da UFSCar



16h - Apresentação de Painéis

Autores Título Universidade 
Giovanni Campos 
Fonseca;
Francisco de Paula 
Antunes Lima

Engenharia da Produção Solidária UFMG

Maria Cecília 
Camargo Pereira

Economia Solidária: um novo modo de
produção face à crise do trabalho?

UNICAMP

Daniela Amorim 
Fontes;
Marina Borges Lima;
Raquel Schiavon; 
Luiz Fernando S. 
Silva;
Maria Zanin

Busca e Identificação de Informações
na Cadeia de Reciclagem para

Cooperativas de Catadores,

UFSCAR

Rosalvi Maria Teófilo 
Monteagudo

Cooperativismo e o Software Livre ECONSOLIDARIA

Teles, C. D. M.; 
Silva, E. R.; 
Castro, M. F. N.; 
Massukado, L.M.;
Zanin, M.;
Oliveira, G.J.;
Teixeira, J.; 
Sanhez, A. E. G.;
Sanhez, A. N.

Ecovila Tibá: Proposição de um
empreendimento autogestionário de

habitaçao, trabalho e lazer
UFSCAR



18/8

8h-12 horas – Oficinas 



Pesquisa-Ação

Responsável: Ioshiaqui Shimbo

Descrição oferecida:  Constituem objetivos da oficina:  1.  debater:  a)  as relações entre

processo de produção do conhecimento (pesquisa) e processos de produção de bens e

serviços (ação na realidade social);  b)  as experiências em andamento, principalmente

com processo de incubação de empreendimentos de economia solidária; c) as estratégias

e  as  condições  para  a  realização  de  pesquisa  simultaneamente  a  intervenção  e  3.

levantar questões sobre a relação pesquisa-ação. Participaram 12 pessoas. 



Método de Incubação: Conduta Humanas e Coletivos Humanos em Economia 

Solidária

Responsável: Ana Lucia Cortegoso

Descrição oferecida: Tendo como objeto fundamental a incubação de empreendimentos

solidários,  incubadoras  universitárias  buscam  formas  de  representar  processos

relacionados a este objeto. A partir  de uma contribuição da Psicologia,  como área do

conhecimento, tem sido possível identificar condutas humanas e de coletivos humanos e

descrevê-las como referencial para atividades de pesquisa e intervenção em economia

solidária  na  INCOOP UFSCar. Algumas destas  representações  serão  apresentadas  e

discutidas como parte da oficina. Participaram 12 pessoas. Arquivo de apoio disponível. 

 



Formação de empreendimentos na Cadeia de Resíduos

Responsável: Maria Zanin

Descrição  oferecida: Serão  abordados  os  conceitos,  as  etapas  e  os  atores  sociais

relacionados  à  cadeia  produtiva  de  reciclagem  de  resíduos.  Será  dado  ênfase  À

reciclagem de resíduos plásticos com visita ao 3R – Núcleo de Reciclagem de Resíduos

da UFSCar. Participaram três pessoas. 



Comunicação Popular e Empreendimentos Solidários

Responsáveis: Vanessa Maria Brito de Jesus, Kelci Anne Pereira e Carolina Cherfem

Descrição  oferecida:  A oficina  de  Comunicação  Popular  e  Empreendmento  Solidário

pretende discutir  os conceitos de comunicação em suas diferentes manifestações, em

especial  a  comunicação  popular  que  se  apresenta  como  uma  das  teorias  mais

apropriadas para  embasar  o  trabalho de formação de empreendimentos  coletivos  em

Economia Solidária.  Participaram oito pessoas. 



10h30 - Mesa Redonda "Experiências de Cooperativismo, Associativismo e 

Economia Solidária"

Fabián Gustavo Tisocco (Univ. Nacional de Entre Ríos/Argentina) 

Diego Barrios (Comitê PROCOAS/AUGM – UDELAR/Uruguai) 

Moderação: Profa. Dra. Regina Yoneko Dakuzaku - Incubadora Regional de Cooperativas 

Populares – INCOOP/UFSCar

 



14h – Apresentações Orais

Autores Título Universidade
Douglas Cleverson 
Froes;
Valter Antonio Maier

O reaproveitamento de materiais
recicláveis: o caso de duas

cooperativas incubadas na ITCP da
UFPR. (*)

UFPR

Tânia Castilho Economia Solidária, Cooperativa de
Catadores de Resíduos Recicláveis e

Poder Público Municipal: uma experiência
no município de Jaboticabal / SP 

UFSCAR

Sanyo Drummond 
Pires;
Wallasce Neves

As múltiplas necessidades de
sustentabilidade no EES e a

interdisciplinariedade no trabalho de
incubação (*)

UFMG

Eloiza Mara da Silva; 
Fernanda de Oliveira 
Santos

Uma questão em princípios: uma
análise interdisciplinar entre o Direito e

o Cooperativismo Popular  (*)
UFJF

Cândido Luiz 
Fernandes de Lima; 
Sielen Caldas

Programa Pólos de Cidadania – Projeto
Cooperativismo e Associativismo

Popular 
UFMG

Carlos Augusto 
Moraes e Araujo

Associação dos Pequenos Produtores
do Cinturão Verde de Ilha Solteira como

uma associação de máquina

UNESP

Edith Guiguet Política cooperativa Común en el
Mercosur: ¿Con Posibilidades en el

Corto Plazo?(*) 
UNL

(*) Trabalhos com resumos apresentados adiante. 







Resumos de alguns dos trabalhos apresentados oralmente

O  reaproveitamento  de  materiais  recicláveis:  o  caso  de  duas  cooperativas

incubadas na ITCP da UFPR.

Douglas Cleverson Froes

Valter Antonio Maier

Apresentação

A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) da Universidade Federal do

Paraná (UFPR) é programa de extensão vinculado à Coordenadoria de Desenvolvimento

Social (CDS) da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC). Criada em 1999, a ITCP

tem como objetivos de trabalho a busca de geração de emprego e renda para grupos

populares, a formação para a autogestão do empreendimento e o apoio para obtenção de

crédito. O público-alvo são pessoas excluídas do mercado formal de trabalho, com baixa

escolaridade, moradores da periferia da Região Metropolitana de Curitiba, do litoral e de

regiões com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Entre os primeiros grupos mapeados e posteriormente incubados estão a COEMBRA e a

COOPERMANDI,  que são objetos  do presente artigo.  Através deste  trabalho,  a  ITCP

pôde desenvolver uma metodologia própria de incubação de empreendimentos populares.

Isto fez com que o tempo de incubação fosse mais prolongado do que a princípio estava

previsto.

COEMBRA

A Cooperativa de Embalagens Brasil (COEMBRA) surgiu de um grupo engajado na luta

por moradia em Curitiba. Com a desativação da Rede Ferroviária Federal e a retirada de

trilhos na área urbana, os sem-teto baseados na região sul do município ocuparam os

locais  onde  anteriormente  haviam  trilhos.  Dessa  ocupação  surgiu  a  Ferrovila.  Os

ocupantes, em sua maioria oriundos do interior do estado encontravam-se excluídos do

mercado de trabalho em função  da  idade  (por  volta  de  40 anos  em média).  Após  a

conquista da moradia, o grupo permaneceu mobilizado com o intuito de garantir renda

para seus membros.



Na época, a ITCP teve acesso ao “Mapa da Pobreza”, desenvolvido por pesquisadores da

UFPR,  que identificava áreas de concentração de população socialmente excluída na

cidade de Curitiba, e passou a contatar grupos destas áreas interessados na constituição

de  cooperativas  populares.  O  grupo  da  Ferrovila  aceitou  participar  de  um  curso  de

formação  em  Cooperativismo  e  Associativismo,  realizado  na  UFPR  e  desse  trabalho

surgiram duas iniciativas de geração de renda: A Associação de Catadores de Material

Reciclável da Vila Leão e a COEMBRA, que passou a ser incubada.

Por  iniciativa  do  próprio  grupo,  visto  não  possuir  capital  de  giro  e  aproveitando  a

instalação  do  pólo  automobilístico  em  Curitiba,  a  COEMBRA passou  a  beneficiar  a

madeira proveniente de embalagens doadas pela indústria automobilística, evitando que

este material inservível seja dispensado em forma de lixo, contribuindo para o aumento da

vida útil do aterro sanitário e contribuindo para a preservação da natureza. A partir desta

matéria-prima,  são  confeccionadas  embalagens  dos  mais  variados  tipos:  caixas  para

frutas,  caixas  ornamentais  ou  para  presentes  e  assim  por  diante;  além  disso,  a

COEMBRA produz móveis e artefatos de madeira diversos.

A COEMBRA instalou-se em barracão locado, próximo à área de ocupação, e iniciou a

aquisição dos equipamentos necessários para o beneficiamento da madeira. Os recursos

para este investimento inicial foram obtidos exclusivamente pelos próprios cooperados,

através da organização de festas, bingos, rifas, etc. Em paralelo às iniciativas do grupo, a

ITCP desenvolvia seu trabalho de assessoria para a autogestão e formação específica

para o trabalho com embalagens de madeira, visto que o grupo não possuía experiências

nesses assuntos.

Dentre as principais dificuldades enfrentadas pelo grupo durante sua trajetória, podemos

destacar: o custo elevado do aluguel do barracão, dificuldades na obtenção de matéria-

prima e redução do número de cooperados.

O custo do aluguel chegou a representar 75% da arrecadação mensal da cooperativa e

inviabilizava  a  manutenção  do  próprio  empreendimento  e  dos  trabalhadores.  Após

permanecerem 3 anos nesta situação, foi estabelecida uma parceria com o Instituto de

Tecnologia do Paraná (TECPAR), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Ciência e

Tecnologia, o qual cedeu em regime de comodato um barracão situado no bairro Uberaba,

distante cerca de 10 Km do local de moradia dos cooperados. No início das atividades no

novo barracão, havia dificuldades de locomoção, pois o transporte coletivo de Curitiba é

um dos mais caros do país. No começo os trabalhadores se deslocavam para o trabalho

de bicicleta e às vezes a pé. Com o passar do tempo a economia dos custos do aluguel



passou  a  ter  efeitos  significativos  sobre  a  arrecadação  da  cooperativa.  Atualmente  o

transporte dos cooperados é feito por uma van alugada.

Outra dificuldade para o grupo foi referente à obtenção de matéria-prima. A princípio a

madeira era recebida como doação em caráter informal, não havendo nenhum tipo de

formalização de parceria com as indústrias. Outros trabalhadores e empresas passaram a

buscar este material e a indústria automobilística passou a comercializá-los. Tendo que

arcar com os custos da matéria-prima, a atividade desenvolvida pela cooperativa tornou-

se economicamente inviável, ocasionando prejuízos. Essa situação perdurou por cerca de

um  ano,  ocasionando  o  acúmulo  de  dívidas  e  até  mesmo  a  desistência  de  alguns

cooperados. O problema só se resolveu com o estabelecimento de novas parcerias, desta

vez formalizadas através de contrato, para a doação de matéria-prima.

Com a solução dos problemas apresentados (barracão e matéria-prima), a cooperativa

atualmente pode garantir uma retirada mensal aceitável (em torno de 350 a 400 reais),

além  de  arcar  com  as  despesas  de  transporte,  alimentação  e  previdência  dos

cooperados. Essa melhoria nas condições de trabalho fez com que alguns cooperados

desistentes voltassem ao trabalho e possibilitou o ingresso de novos trabalhadores.

A fundação banco do Brasil,  em parceria com a Rede de ITCPs, aprovou projetos de

incentivo  a  ações  na  cadeia  de  reciclagem.  Um  dos  projetos  aprovados  refere-se  à

aquisição  de  equipamentos,  no  valor  70  mil  reais,  para  beneficiamento  de  madeira

destinados à COEMBRA. Esta iniciativa contribuirá  para  o desenvolvimento  de novos

produtos e para o aumento  da produtividade,  possibilitando incremento de renda e  a

melhorias na qualidade de vida dos cooperados e suas famílias.

Atualmente o trabalho da ITCP junto à COEMBRA encontra-se na fase de desincubação,

que compreende a  elaboração de um planejamento  estratégico  participativo  de longa

duração (10 anos), a revisão do regimento interno e a busca de parcerias para a obtenção

de um barracão próprio.

COOPERMANDI

No  ano  de  2000,  com  base  no  “Mapa  da  Pobreza”  citado  anteriormente,  a  ITCP

desenvolveu um processo de mobilização de pequenos proprietários rurais do município

de  Mandirituba,  na  Região  Metropolitana  de  Curitiba.  As  ações  desenvolvidas  no

município iniciaram-se com um curso de formação em cooperativismo e associativismo,

durante  o  qual  realizaram-se  estudos  de  viabilidade  econômica  para  a  produção  de

cogumelo  do  sol,  ervas  medicinais,  fitoterápicos,  conservas  e  produção  orgânica  de



alimentos.  O  grupo  optou  pela  produção  de  cogumelo  do  sol,  em  parceria  com  um

produtor do estado de São Paulo, o qual  fornecia as mudas para plantio e comprava

integralmente toda a produção. Esta parceria comprometeu a autonomia do grupo, pois os

agricultores  eram  impedidos  de  vender  a  outros  compradores  e  não  dispunham  de

condições para negociar os preços. Tal situação perdurou até o ano de 2002 quando 50%

da safra foi perdida em função da ocorrência de praga na lavoura. Todos os prejuízos

tiveram que  ser  assumidos  pelos  cooperados,  gerando um grande  descontentamento

dentro do grupo e gerando desistências. Nessa mesma época a cooperativa passava por

processo  de  formalização  e,  devido  às  desistências,  outros  trabalhadores  (artesãos)

foram convidados a  participar. Em razão disto,  a  COOPERMANDI passou a ser  uma

cooperativa mista de produtores Rurais e Artesãos.

Na busca de sustentabilidade, foi locado um barracão, no próprio município, às margens

da BR 116 que liga o Paraná a Santa Catarina. Neste local eram comercializados os

produtos  orgânicos,  artesanatos  e  conservas  feitos  por  integrantes  do  grupo.  Esta

iniciativa  mostrou-se  inviável  devido  à  falta  de  clientes  e  pela  pouca  diversidade  de

produtos agrícolas e artesanais, estes últimos se limitando a panos de prato, fantoches e

sabonetes.

Através  de  articulações  com a EMATER do  Paraná  obteve-se  uma barraca  em feira

semanal do órgão em Curitiba que comercializava produtos orgânicos. A COOPERMANDI

manteve-se na feira por apenas dois meses em razão da falta de produtos para colocação

na mesma.

Para a manutenção do aluguel de barracão e de outras despesas, o grupo fazia pães e

bolachas, além de contribuições mensais dos próprios cooperados. 

Em busca de atividade que gerasse renda e sustentabilidade para o grupo, foram feitos

diversos  contatos  com  instituições  locais,  como;  a  Associação  Brasileira  de  Apoio  a

Infância (ABAI) Organização Não-Governamental estabelecida a 20 anos no município e

que  presta  assistência  a  crianças  em  situação  de  risco  social;  o  escritório  local  da

EMATER; a Prefeitura Municipal de Mandirituba, o Movimento Nacional de Meninos de

Rua – Chácara 4 pinheiros e Indústria Taurus, que possui no município uma unidade de

produção de coletes de proteção.

Destes contatos resultaram o estabelecimento de parceria para o pagamento do aluguel

por um período de seis meses e o empréstimo em comodato de máquinas de costura

industrial destinadas a confecção de bonecas para uma empresa de Curitiba. O grupo de

artesãos passou a trabalhar com essas máquinas. O trabalho com a facção mostrou-se



bastante desgastante e pouco rentável, tendo sido abandonado logo após o cumprimento

do pedido. A partir de uma doação de materiais para confecção de bolsas, o grupo passou

a confeccionar estojos. Com uma nova doação, feita por um servidor da UFPR, de cerca

de 100 malotes bancários, o grupo passou a confeccionar bolsas, agregando a estas

retalhos  de  couro.  A ITCP, através  de  estagiários  do  curso  de  Desenho  Industrial,

desenvolveu em conjunto com os cooperados diversos modelos de bolsas e criou a marca

“Lona e Couro”.

A partir da boa aceitação por parte de compradores em venda direta na UFPR, a ITCP

junto com os cooperados elaborou estudo de viabilidade econômica para a produção de

bolsas, culminando com a definição de objeto para o grupo de artesãos da cooperativa.

Deste  estudo  constou  esforços  para  a  obtenção  através  de  parcerias  de  doação  de

malotes bancários inservíveis. A Caixa Econômica Federal (através da ONG Moradia e

Cidadania), o Banco do Brasil, o Itaú e os Correios já estão doando malotes e brevemente

assinarão contrato para a doação de todos os malotes inservíveis em todo o território

nacional. O Tribunal Regional eleitoral do Paraná doou 1200 urnas de lona que foram

substituídas por urnas eletrônicas.

Assim  como  a  COEMBRA,  a  COOPERMANDI  apresentou  projeto  para  aquisição  de

equipamentos junto à fundação Banco do Brasil, no valor de cerca de 60 mil reais. Com

esses equipamentos foi possível ampliar e diversificar a produção de bolsas. Estão sendo

desenvolvidos novos modelos de bolsas, divididos em 4 coleções: Reutilização total dos

malotes, coleção voltada ao público feminino, coleção universitária e coleção executiva.

A  comercialização  é  realizada  através  de  parcerias  com  centros  acadêmicos  da

universidade (venda a estudantes e produção de bolsas para congressos), com a ONG

Moradia  e  Cidadania  (direcionada  aos  funcionários  da  Caixa  Econômica  Federal),  os

Correios e a Boutique Solidária (dentro de um shopping). Além disso, a cooperativa tem

produzido bolsas para instituições liga a movimentos sociais e Economia Solidária.

Recentemente a COOPERMANDI foi contemplada com o terceiro lugar na fase brasileira

do V Prêmio Latino-americano de empreendimentos exitosos dirigidos por mulheres.

Atualmente  a  renda  gerada  com  a  produção  e  comercialização  de  bolsas  tem  sido

suficiente  para  garantir  sustentabilidade  ao  empreendimento  e  uma  renda  média  de

aproximadamente 400 reais para os cooperados que estão trabalhando com a produção

de bolsas.

Na atual  fase de desincubação,  as principais  ações planejadas são um planejamento

estratégico participativo de longo prazo, a obtenção de uma sede própria (que já está



sendo  negociada  com a  Prefeitura  de  Mandirituba),  o  estabelecimento  de  campanha

publicitária para divulgação da marca “Lona e Couro” (visando inclusive a exportação), a

ampliação do número de cooperados e a implantação de uma unidade de produção de

óleos essenciais feitos a partir da produção orgânica dos agricultores.

Situação atual e perspectivas para o futuro

Com  base  na  experiência  adquirida  durante  a  incubação  da  COEMBRA  e  da

COOPERMANDI, a ITCP pôde aprimorar sua metodologia de incubação e iniciou no ano

de 2004 ações de pré-incubação com cerca de 25 grupos populares,  sendo 7  deles

voltados  à  coleta  e  separação  de  material  reciclável.  Criou-se  uma  nova  equipe  de

trabalho dentro da ITCP que está voltada à problemática da cadeia produtiva do lixo. Esta

equipe vem realizando trabalho de incubação com a Associação de Coletores de Material

Reciclável Santo Aníbal, situada no Jardim União, uma área de ocupação irregular na

região leste de Curitiba.

Dentre  as  perspectivas  para  o  futuro  podemos  destacar  a  criação  de  uma  rede  de

associações  de  coletores  da  região  leste  e  o  estabelecimento  de  uma  central  de

comercialização e valorização do material reciclável das associações.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

As múltiplas necessidades de sustentabilidade no EES e a interdisciplinariedade no

trabalho de incubação

Sanyo Drummond Pires

Wallasce Neves

Ao nos depararmos com o trabalho de incubação de empreendimentos  de economia

solidária (EES), logo percebemos que a busca pela mera sustentabilidade econômica do

empreendimento não possibilita que este seja bem sucedido, ou que consiga seguir em

frente  com  suas  atividades.  Muitas  vezes,  mesmo  partindo  de  uma  boa  situação

financeira,  esta acaba sendo prejudicada por  outros fatores,  que podem variar  muito.

Problemas que partem de uma má gestão administrativa, ou uma má organização do

processo de trabalho, que pode gerar gastos desnecessários, ou gerar uma percepção,

por parte dos trabalhadores, de que a distribuição da carga de trabalho e da respectiva



remuneração está injusta, vão gerar desagregação do grupo que perderá aos poucos os

seus laços identificatórios.

Da  mesma forma  muitos  outros  aspectos  vão  interferir  na  sutentabilidade  do  EES e

devem  ser  analisados  dentro  de  suas  especificidades,  sejam  elas  administrativas,

tecnológicas,  jurídicas,  pedagógicas,  psicossociais,  antropológicas ou políticas.  A essa

multiplicidade  de  campos  de  análise  deverá  corresponder  a  elaboração  teórica  e

metodológica  no  trabalho  dos  diversos  grupos  de  especialistas  que  compõem  a

incubadora,  buscando  sempre  construir  estes  referenciais  teórico-metodológicos  de

maneira  integrada  entre  as  diversas  especialidades,  procurando  compreender  qual  a

dinâmica de interinfluência entre estes diversos aspectos às quais o EES está submetido.

No  entanto,  para  além  da  reflexão  teórica,  é  necessário  também  pensar  a  própria

estruturação da incubadora como instituição, e como instrumento de aplicação dessas

teorias  e  metodologias  desenvolvidas,  de  forma  que  busque  estruturar  na  própria

dinâmica  quotidiana  esta  integração  na  execução  do  trabalho  e  na  elaboração  das

questões que vão surgindo durante o processo de incubação.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uma  questão  em  princípios:  uma  análise  interdisciplinar  entre  o  Direito  e  o
Cooperativismo Popular  

 

Eloíza Mara da Silva 

Bolsista Formadora da Intecoop/UFJF

Fernanda de Oliveira Santos 

Bolsista de Pós-Graduação da Intecoop/UFJF

A temática  da  Economia  Solidária:  Cooperativismo  Popular  encontra  terreno  inóspito

quando tratada pela Dogmática Jurídica, em razão da não contextualização desse perfil

popular, que negligencia a necessidade de um recorte cujo enfoque sobreleve o social.

Diante disso, o presente artigo visa estudar dois princípios jurídicos, impares ao Direito do

Trabalho: o Principio da Dupla Qualidade e o da Retribuição Pessoal  Diferenciada. O

primeiro enuncia  as qualidades essenciais a um integrante de uma Cooperativa: a de ser

concomitantemente cooperado e cliente da mesma, enquanto o segundo versa sobre os



benefícios,  de  natureza  diversa,  distintos  daqueles  obtidos  por  um  trabalhador

empregado. De modo que eles sejam relidos à luz dos princípios basilares ao ideário

Cooperativista. Com isso, visamos trazer à tona a necessidade de se interligar o mundo

jurídico  ao  Cooperativismo  Popular,  porque  entendemos  que  há  um  hiato  que  deve

superado  a  fim  de  que  a  proposta  alternativa  de  geração  de  trabalho  e  renda  do

Cooperativismo Popular não esteja em descompasso com o Direito. Ademais, o cotidiano

junto aos grupos populares nos mostra que os movimentos sociais não podem padecer no

apartheid  que  os  isole  dos  entraves  jurídicos  inexoráveis  do  Estado  Democrático  de

Direito, sob pena de seu discurso não dialogar com as esferas judiciárias. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica cooperativa comun en el mercosur:   fundamentos y dificultades.

Guiguet Edith y Rossini Gustavo 

(Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad Nacional del Litoral, Argentina).

En  el  Mercosur   se  ha  estimado  la  existencia  de  11.900  cooperativas  con

aproximadamente  16 millones de  asociados.  Argentina  cuenta  con  6000  cooperativas

agrupando  alrededor  de  5  millones  de  asociados,  Brasil  con  5.642  cooperativas  con

5.014.016 asociados, Uruguay con 1.250 cooperativas y 845.000 asociados individuales y

Paraguay con 698 cooperativas y 580.000 socios.

Dado  que  las  cooperativas  quedan  comprendidas  dentro  de  las  políticas  generales

(macroeconómicas,  sociales,  culturales,  etc),  sectoriales  (comerciales,  agropecuarias,

sanitarias, crediticias, etc) y algunas específicas (como para pymes), al igual que otros

integrantes y agentes, podría argumentarse que a los efectos prácticos es suficiente su

armonización para darles el marco adecuado para su funcionamiento. En esta línea, hay

quienes consideran que no hay motivo para dispensarles ningún trato diferencial  y que

deben ser tratadas en un pie de igualdad con respecto a las empresas con las que deben

competir.

Los reclamos para que se establezcan políticas públicas para las cooperativas se pueden

agrupar  fundamentalmente  en  tres  razones:  a)  necesidad  de  crear  y  mantener  un

ambiente de no discriminación, asegurando igualdad de trato con otras organizaciones y

empresas; b) promoción de las cooperativas por su contribución al desarrollo económico y



social; y c) por su utilidad para lograr los objetivos de las políticas fijadas por el bloque

integrado. 

Aunque mucho se declama, no abundan los antecedentes de implementación de políticas

cooperativas  comunes  en  un  contexto  de  integración  regional.  En  el  caso  del

MERCOSUR las dificultades se agudizan debido a que no ha completado el proceso de

integración,  subsisten  una  enorme  cantidad  de  asimetrías,  los  propios  asociados

individualmente no tienen políticas cooperativas,  no se han previsto recursos con ese

objetivo, etc. . Por lo tanto, las políticas cooperativas que se piensa pueden tener mayores

chances  de  prosperar  son  aquellas  que  se  relacionan  con  problemas  comunes  que

requieren soluciones generales,  y  no  precisamente  que beneficien  en particular  a  las

cooperativas. 
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