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Introdução

Esta pesquisa é resultado de viagens para Salinas, uma pequena cidade do norte 

do estado de Minas Gerais, onde o pesquisador acessou, trabalhou e ajudou a formação e 

continuidade de instituições cooperativistas. Estas sempre se mostraram perpassadas pela 

força de vontade dos indivíduos em se libertar de certa realidade de pobreza e exclusão, 

identificados  por relatos  dos participantes  sobre as parcas oportunidades  de emprego e 

renda.

Naqueles momentos muitas coisas pareciam ser relevantes para o sucesso ou 

fracasso  do  empreendimento,  como  condições  ambientais  favoráveis,  a  existência  de 

recursos e fomentos governamentais, distância de grandes centros de decisão ou mesmo 

interesses  políticos.  Mas uma característica  específica chamava a atenção e  parecia  ser 

comum em grande  medida:  o  desinteresse  particular  em se  submeter  a  um paradigma 

diferente  de organização.  As cooperativas exigiam uma dedicação muito grande para o 

grupo; um envolvimento radical de tempo e interesse, na maioria das vezes, sem nenhum 

tipo de retorno pelo empenho no período de anos, uma mudança radical para quem acredita 

dever ser “remunerado” por um trabalho prestado. Certos participantes se adaptaram mais 

rapidamente, outros a seu próprio tempo; alguns não acreditaram naquela proposta quando 

a enfrentaram face a face e saíram. Entretanto, outros permanecem.



Nesse ínterim, outra adaptação que chamava a atenção era que, até certo limite, 

precisava-se  da  subordinação  efetiva  de  interesses  individuais  dos  participantes  à  uma 

realidade grupal. As decisões não eram mais individuais, imperava um ideal de tratamento 

igualitário às pessoas que não eram mais empregados, mas donos1, sem, no entanto, uma 

posição hierárquica de comando,  ou uma condição de decisão maior  ou menor.  Para a 

cooperativa, todos são iguais. Uma sujeição a qual algumas pessoas poderiam ser muito 

individualistas para se adaptar.

Assim, se percebeu que o individualismo e o cooperativismo são dois pontos 

que perpassam a sociedade ocidental em sua realidade contemporânea/ capitalista, mas que 

podem ter alguns pontos divergentes entre si, até certo limite antagônicos, como o ideal de 

solidariedade e coletivismo, proposto pelo cooperativismo.

Mas as cooperativas parecem existir mesmo diante dessa contraditoriedade: é 

perpassada diretamente por essas dimensões inconsistentes. E diante da possibilidade de 

incoerência, sugere problematizações. Diante de um possível continuum capitalista, onde 

se encontram instituições cooperativistas? O quão distante ou puramente cristalizadas estão 

as quatro dimensões alvo do estudo em seu interior? Até que ponto podem interferir na sua 

realidade? Existiriam pontos de convergência entre dimensões tão contraditórias?

Neste trabalho, no entanto, se buscou analisar a possibilidade de conexão entre 

o individualismo e as noções de cooperativismo e solidariedade.

Por  se  condensar  em  locais  diferentes  de  um  continuum  capitalista,  esta 

pesquisa torna-se saliente também pelo foco, que detém poucas pesquisas específicas ao 

tema, o que colabora com os estudos que porventura perpassarem a discussão. Somam-se 

assim,  a  possibilidade  de crescimento  e  contribuição  para a  sociedade,  os  movimentos 

solidários, a academia e o pesquisador, pois podem crescer com as análises e resultados 

encontrados.

O Individualismo

Enquanto conceito de individualismo, Dukheim (1999) aponta a evidenciação 

do individuo em detrimento da sociedade, denotando a ausência de vínculos daquele em 

1 Para Singer (2008a) a cooperativa é um local por excelência, onde capital e trabalho estão emaranhados 
entre si.



relação à esta através da demonstração de uma personalidade individual diferenciada da 

coletiva. Giddens (1998) percebe uma distinção clara e subjacente às primeiras obras de 

Durkheim  como  se  referindo  “a  qualquer  ramo  da  filosofia  social  que  conferisse  ao 

‘indivíduo’ alguma forma de primazia sobre a sociedade” ( Giddens, 1998, p. 148). Outro 

autor  que  tentou  definir  esta  característica  foi  Tocqueville  (2000),  que  delimita:  “o 

individualismo é um sentimento refletido e tranqüilo, que dispõe cada cidadão a se isolar 

da massa de seus semelhantes (...)” (Tocqueville, 2000, p. 19). Ou ainda Dumont (1985), 

que afirma: “Designa-se por individualista (...), uma ideologia que valoriza o indivíduo, 

(...) e negligencia ou subordina a totalidade social” (Dumont, 1985, p. 279).

Poderia parecer evidente nas afirmativas dos autores um conceito que trata do 

individualismo enquanto uma atitude,  alguma forma de contraposição do individuo em 

relação à sociedade. Poder-se-ia pensar o individualismo, colocando as argumentações em 

uma ordem lógica, enquanto uma atitude pessoal que visa à contraposição ou a desconexão 

individual  em relação  à  coletividade,  de  tal  maneira  que  este  poderia  se  isolar  ou  ter 

pressupostos contrários à sociedade. No entanto, o conceito tratado por Dumont (1985), ao 

contrário  de  Tocqueville  (2000)  e  Durkheim (1999)  não define  o individualismo desta 

maneira. Este autor percebe que, antes de haver uma contraposição, ou alguma forma de 

negligência, existe uma ideologia, uma formatação social coerente. 

A visão de alguns autores contemporâneos  demonstra  o individualismo não 

como um valor  que gera contraposição ferrenha entre individuo e  sociedade.  Vêem de 

maneira mais complexa, como Velho (1999) que percebe o contexto individualizador como 

aquele  em  que  se  focaliza  o  indivíduo  biológico  como  unidade  em torno  da  qual  se 

desenvolve um sistema de referencias e não um valor em detrimento a outros. 

Já Gouveia (2003), analisa através de estudos realizados pela Psicologia Trans-

Cultural2,  que  o  individualismo  deve  ser  tratado  por  meio  de  escalas  multifatoriais, 

existindo  tipos  específicos  de  individualismo.  Como  exemplo,  pode-se  perceber  o 

2 De acordo com Ribas(2006) a Psicologia Trans Cultural é uma vertente da abordagem sócio-cultural da 
psicologia. A abordagem sócio cultural visa uma análise do desenvolvimento humano enquanto um processo 
que se dá nas interações sociais. No entanto, a linha de pesquisas trans culturais se diferencia das demais no 
sentido  em  que  acredita  na  cultura  como  “(...)  um  conjunto  de  variáveis  contextuais  que  afetam  o 
comportamento  individual,  algo  fora  dos  indivíduos  e  basicamente  entendido  como  um  modo  de  vida 
compartilhado entre pessoas que interagem, e se transmitiria por processos de aculturação e socialização 
(RIBAS, 2006, p.133). Assim, essa área da psicologia tenta buscar embasamentos para os processos internos 
do individuo, mas tendo como base variáveis ambientais, como seus processos de socialização e aculturação.



protoindividualismo,  que  para  Triandis  (1995),  se  caracteriza  através  dos  sujeitos 

“batalhadores”,  típico  em  sociedades  de  caçadores  e  pescadores  e  que  realizam  suas 

atividades com independência das demais. Na atualidade, segundo o mesmo autor, seria 

importante para dimensionar culturas com claras demarcações econômico-sociais, como no 

caso do Brasil. Outra possibilidade seria tratada em Parsons (1959-1976)3 apud Gouveia 

(2003), que trata do individualismo expressivo: uma tendência a dar maior importância aos 

relacionamentos pessoais, em detrimento das relações instrumentais, principalmente em se 

tratando da família ou comunidade local do indivíduo.

E  uma  outra  possibilidade  (utilizada  como  enfoque  principal  para  diversas 

pesquisas, nesta inclusive), que aprofunda a percepção sobre o individualismo denotando 

duas  categorias:  a  horizontal  e  a  vertical.  Na perspectiva  horizontal  as  pessoas  seriam 

similares na maioria dos aspectos, sobretudo no status.

No caso do individualismo, em função da alta liberdade e igualdade que 
estas experimentam, constrói-se um eu independente, mas não diferente 
dos demais membros da sua cultura. Em outras palavras, as pessoas que 
se  orientam  pelo  individualismo  horizontal  querem  ser  distintas  dos 
grupos. (GOUVEIA, 2003, p. 225).

No entanto, a observação vertical,  em contraposição, enfatiza a aceitação da 

desigualdade, além do privilégio a hierarquia. Para os individualistas,

(...) isto se reflete em um eu independente e diferente dos demais; aceita-
se a baixa igualdade ao passo que é dada máxima importância ao sentido 
de liberdade, definindo uma típica democracia de mercado. As pessoas 
que seguem esta orientação querem ser distintas, adquirindo status social. 
Fazem  isso  geralmente  em  competições  com  os  outros.  (GOUVEIA, 
2003, p. 225).

Com base no exposto, se identifica a característica principal apresentada pela 

pessoa  que  adota  cada  orientação:  “Individualismo  horizontal:  Único;  Individualismo 

vertical: Orientado ao êxito(...)” (Triandis4, 1995 apud Gouveia, 2003, p. 225).

O autor delimita também que apesar do individualismo horizontal significar se 

manter afastado ou mesmo não se identificar com os endogrupos,  no Brasil “os demais 

fatores  do  individualismo  não  significam  uma  renuncia  ao  contato  social,  ou  a 

3  Parsons, T. El sistema social. Madri: Revista de Occidente, 1976 (Original publicado em 1959).
4 Triandis, H. C. Individualism and collectivism. Boulder, CO: Westview Press, 1995.



identificação com endogrupos secundários (amigos, companheiros e vizinhos)” (Gouveia, 

2002,  p.  211)5.  Velho  (1999)  corrobora  em  parte  com  estas  dimensões  sobre  o 

individualismo,  quando  delineia  suas  duas  principais  modalidades:  o  prestigio  e  a 

ascensão. A primeira trata da transição do individuo sem ascensão. O prestígio depende de 

categorias definidas para demonstrar, sem uma atribuição valorativa de crescimento, uma 

mudança qualitativa do sujeito. Desta forma, se torna próximo do atributo horizontal, que 

precisa de similaridades para “conceituar” a diferença,  na medida em que esta se torna 

então,  a  meta  individual.  Seu  foco  é  a  mudança  da  dimensão  “qualitativa”,  mas  não 

necessariamente do nível hierárquico.

Entretanto, a segunda categoria não somente demanda, como é caracterizada 

pelo crescimento vertical do ser humano. Parece inclusive muito conexo com a realidade 

da empresa capitalista contemporânea, onde as pessoas podem ascender valorativamente. 

Se caracteriza por uma avaliação hierárquica, dentro de categorias definidas.

Existe, portanto, uma relação entre a atribuição vertical tratada por Gouveia 

(2003)  e  a  ascensão  definida  por  Velho  (1999):  ambas  tratam  de  uma  mudança  de 

atribuição de valor do individuo na sociedade. Assim, poderia ascender socialmente e teria 

uma atribuição hierárquica mais positiva que o posto ocupado anteriormente pelo mesmo. 

No mesmo sentido, a pessoa pode ter uma atribuição hierárquica negativa, se decrescer 

para  um  degrau  social  hierarquicamente  inferior.  Este  critério  denota  uma  dimensão 

“quantitativa”  da  posição  individual.  Esclarece  racionalmente  quem ou  qual  posição  é 

maior,  ou  menor.  Quem  ganha  e  quem  perde,  quem  merece  mais  ou  menos, 

quantitativamente. Denota conexões profundas com o capitalismo, mas incoerência diante 

dos movimentos solidários e o cooperativismo.

O Cooperativismo

As cooperativas podem ser percebidas, por meio de sua diferenciação, como 

uma  alternativa  flexível  diante  do  capitalismo  no  contexto  atual.  Mas  existem 

características que se mantiveram. 

5 Como define ainda Gouveia (2002), a pessoa pode ser orientada principalmente pelo individualismo, mas 
sem renunciar  às relações  sociais,  principalmente aquelas  que se encontram em âmbitos mais informais, 
como companheiros de estudo e trabalho. 



Como  afirma  Bhowmik  (2008),  os  princípios  básicos  das  cooperativas  são 

baseados  ainda  nos  construtos  desenvolvidos  em  Rochdale,  e  foram  adaptados  pelo 

movimento em todo o mundo. São eles: “um voto por cada membro (...); as vendas são 

efectuadas  de  acordo  com  os  preços  do  mercado;  a  distribuição  dos  lucros  entre  os 

accionistas tem como base as acções detidas; e a existência de um número limitado de 

acções por pessoa” (BHOWMIK, 2008, p. 40). 

No entanto, Singer (2008), não acredita na forma de exposição de um destes 

fatores.  Para o  autor,  na empresa  solidária  não há lucro porque nenhuma parte  de sua 

receita é distribuída em proporção às cotas de capital  e, para além dessa afirmativa,  as 

chamadas “sobras anuais”, têm uma destinação definida pelos próprios trabalhadores, o 

que deixa clara outra característica: a autogestão da cooperativa.

Os  dois  autores  concordam,  no  entanto,  sobre  a  intenção  principal  das 

cooperativas, que seria trabalhar através de princípios de igualdade e democracia, por meio 

de uma efetiva solidariedade entre parceiros6. 

Lechat (2008) considera a economia solidária como sendo a junção entre as 

dimensões do econômico, social e o político, capaz de gerar um desenvolvimento solidário. 

De acordo com estes princípios,  Singer (2008a),  define as empresas  solidárias  como a 

negação da separação entre trabalho e posse dos meios de produção, ou seja, o trabalho e o 

capital “estão fundidos porque todos os que trabalham são proprietários da empresa e não 

há proprietários que não trabalhem na empresa. E a propriedade da empresa é dividida por 

igual entre todos os trabalhadores, para que todos tenham o mesmo poder de decisão sobre 

ela” (SINGER, 2008a, p. 4).

A economia solidária seria, portanto, uma alternativa ao sistema capitalista de 

produção – que para Singer (2008a),  pressupõe a separação entre trabalho e posse dos 

meios de produção– ao mesmo tempo em que se constitui numa parte dele.

A economia solidária constitui um modo de produção que, ao lado de 
diversos outros modos de produção - o capitalismo, a pequena produção 
de mercadorias, a produção estatal de bens e serviços, a produção privada 
sem  fins  de  lucro  -,  compõe  a  formação  social  capitalista,  que  é 
capitalista porque o capitalismo não só é o maior dos modos de produção 
mas molda a superestrutura legal e institucional de acordo com os seus 
valores e interesses (SINGER, 2008a, p. 6).

6  Os autores  localizam as  cooperativas  dentro do conceito de economia solidária,  que se mistura após 
determinado momento, com o conceito de terceiro setor.



A  fragmentação  das  realidades  vividas  entre  indivíduo  e  coletivo  na 

contemporaneidade  é  em alguma  medida  levada  ao  extremo  nos  cooperados,  de  onde 

culmina  a  separação  marcante  da  contradição  entre  competição  e  cooperação:  dentro, 

deteriam um laço extremamente forte e comum: são iguais e parceiros; fora, indivíduos 

suscetíveis  a  toda  espécie  de  particularização  e  diversificação,  pois  vivem  em  uma 

sociedade influenciada pelo capitalismo.

E  o  próprio  capitalismo  gera  crises  internas  que  levam  ao  surgimento  de 

contradições  entre  o  particular  e  socializado,  entre  as  referências  de  individualismo  e 

solidariedade.  E,  por  conseguinte,  gera  também  possibilidades  do  surgimento  de 

movimentos da economia solidária.

A questão principal  que emerge,  trata  do seguinte  ponto:  até  onde os laços 

solidários  serviriam  de  referencia  principal  aos  cooperados,  diante  da  valorização  do 

individual fora das cooperativas?

Entre diversidade e Solidariedade

A  solidariedade  é  um dos  pontos  principais  do  intento  cooperativista,  que 

detém  também  conceitos  como  igualdade  e  democracia.  Para  haver  solidariedade,  no 

entanto, pode-se pensar primordial a existência de desigualdade, para que alguém ajude a 

outrem.

Lechat  (2008),  no  entanto,  não  concorda  com  esta  afirmativa,  pois,  a 

solidariedade só denota que no momento de sua aplicação, há uma desigualdade entre que 

dá  e  quem  recebe,  mas  não  indica  uma  desigualdade  intrínseca.  Para  o  autor,  a 

solidariedade supõe um laço recíproco, diferentemente da caridade, que teria como fator 

principal  um  dever  unilateral.  Durkheim  (1999)  também  desenvolve  conceitos  de 

relacionados à solidariedade, sendo a mecânica aquela que liga o individuo diretamente ao 

grupo  devido  a  similitudes,  e  a  mecânica  outra,  que  cria  relação  de  dependência  do 

individuo com as partes que compõe a sociedade através da especialização e divisão do 

trabalho. A primeira tende a ajudar a coletivização e a não personificação do sujeito, a 

segunda à diferenciação para a tentativa do sujeito de conseguir conquistar mais trabalho 

alheio,  uma  vez  que  as  necessidades  seguem  uma  escalada  contínua.  A  segunda 

possibilidade,  no entanto,  geraria  uma vinculação  mais  forte  devido  a  uma relação  de 

dependência, e denota certa aproximação à realidade do sistema capitalista. Segundo Smith 



(1778)  o  aprimoramento  do  processo  produtivo  através  da  divisão  do  trabalho  dos 

trabalhadores,  levou  a  sociedade  até  um  processo  de  acumulação  de  riquezas  para 

aquisição de mais trabalho alheio. Para o autor, a especialização do individuo em um único 

trabalho agrega produtividade.

Este  processo  consolidaria  algumas  formatações  individualistas:  aumenta  a 

relação de interdependência, amplia a configuração da competição agora para aquisição de 

mais trabalho alheio e, em outra faceta, cria a necessidade de maior liberdade individual e 

menor  restrição  por  parte  de  todos  às  movimentações  de  bens  e  riquezas.  Para  Smith 

(1778) até mesmo entre países, pode-se observar uma tendência maior a movimentação, 

uma vez que tendem a depender sobremaneira uns dos outros. A divisão do trabalho cria 

organismos  internos  que  existem com o  intuito  de  atender  necessidades  diferentes,  de 

pessoas diferentes, em momentos diferentes.

Confirmando isso, Durkheim (1999) percebe que as sociedades tendem a se 

assemelhar, mas não os sujeitos de cada uma. Segundo o autor, “a divisão do trabalho une 

ao mesmo tempo que opõe; faz convergir atividades que  diferencia; aproxima aqueles que 

separa” (DURKHEIM, 1999, p. 275). E para dividir as funções a comunicação deve ser 

constante. “Para que as unidades sociais possam diferenciar-se, é necessário antes de mais 

nada  que  sejam  atraídas  ou  agrupadas  em  virtude  das  semelhanças  que  apresentam” 

(DURKHEIM, 1999, p. 278).  

Através da solidariedade tem-se a diferenciação, um dos pontos principais do 

individualismo.   Segundo  Durkheim,  (1999),  à  medida  que  o  trabalho  se  divide,  a 

flexibilidade  e  a  liberdade  se  tornam maiores,  pois  os  indivíduos  precisam se adaptar. 

Além disso, a mobilidade do capital exige que os trabalhadores estejam prontos para segui-

lo  e,  por conseguinte,  segui-lo  nos diferentes  tipos de empregos.  Quando a divisão do 

trabalho atinge um nível muito alto, o trabalhador se isola em sua tarefa e não se sente mais 

parte  de um todo, não tem mais a noção de uma obra comum. A consciência  coletiva 

diminui, à medida que a divisão do trabalho evolui, e sua evolução leva a cada vez mais 

tendências  centrífugas,  que  podem  ser  percebidas  também  como  conseqüências  do 

individualismo.



Metodologia

Esse  trabalho  acadêmico  é  eminentemente  indutivo  e  teve  como objetivo,  após 

pesquisa bibliográfica que lhe deu embasamento, analisar duas unidades, correspondentes 

às Cooperativas A e B7, no município de Salinas, Minas Gerais. Ambas têm um histórico 

de inicio com mais de 130 cooperados que posteriormente foram reduzidos para 22 e 15 

respectivamente.  Foram  escolhidas  pela  possibilidade  de  existirem  ali,  artifícios  que 

pudessem estar contribuindo para conexão entre indivíduo e grupo e sua manutenção, uma 

vez que os poucos restantes pareciam estar realmente interessados em continuar, mesmo 

diante da dificuldade.

Analisar as duas organizações foi, portanto, o meio de selecionar e organizar os 

dados, que foram trabalhados conjuntamente, com vistas em um mesmo direcionamento. 

Não se buscou saber aqui, portanto, os motivos porque saíram, mas sim, por quais meios e 

o que ajudou a se manterem enquanto cooperativa. Em conformidade com os objetivos, 

verificou-se a necessidade da formulação de trabalho do tipo descritivo: conforme delimita 

Duarte;  Furtado  (2002)  as  pesquisas  descritivas  descrevem um fenômeno  ou  situação 

mediante um estudo realizado em determinado contexto espacial ou temporal.

O universo desta pesquisa compreendeu o grupo total de cooperados freqüentes às 

cooperativas,  num total  de  14  na  Cooperativa  B  e  8  na  Cooperativa  A,  que  serão  as 

organizações estudadas. A amostra obteve um total de 12 cooperados, correspondendo a 

aproximadamente 55% da população. 

A base foi eminentemente qualitativa devido aos aspectos a serem estudados, que 

requerem métodos diferenciados para este caso. Como delimita Trujillo (2001), a pesquisa 

qualitativa visa investigar se uma qualidade está presente, e não quantificar a presença da 

mesma,  como seria a pesquisa quantitativa.  A perspectiva qualitativa foi  observada em 

todas  as etapas,  desde a  fase das entrevistas  e observação até  a analise  bibliográfica  e 

documental.

- Pesquisa documental:  como delimita  Lakatos;  Marconi (2003), é caracterizada 

pela fonte de coleta de dados restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o 

que se denomina de fontes primárias.  À partir  desta técnica,   pôde-se analisar as 
7 Nomes fictícios, utilizados para preservar a integridade das entidades.



características das empresas, bem como particularidades de seu histórico, através de 

documentos como atas de reuniões e seu estatuto, que denotam fundamentos básicos 

sobre a realidade vivida nesta escala social.

- Entrevista: definida neste trabalho como “um encontro entre duas pessoas, a fim 

de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante 

uma conversação de natureza profissional”(LAKATOS; MARCONI, 2003, p.195). A 

modalidade  de  entrevista  utilizada  é  a  não-estruturada,  mas  focalizada,  que  se 

caracteriza por liberdade do entrevistador mediante um roteiro de tópicos relativos ao 

problema a ser analisado. Efetivou busca de elementos que permitissem inferir sobre 

conexões  com o tema abordado a  partir  das  respostas,  e  foi  aplicada  a  todos  os 

elementos da amostra. As respostas foram gravadas com auxilio de equipamento de 

som  e  posteriormente  transcritas  para  análise,  por  meio  da  digitação  feita  pelo 

pesquisador.

- Observação: como evidencia Lakatos; Marconi (2003), é um método que utiliza 

os sentidos na obtenção de certos aspectos da realidade. Por não ser realizada em 

situações  controladas,  e  nem  ter  determinado  de  antemão  aspectos  relevantes, 

caracteriza-se  por  uma  metodologia  assistemática.  Foi  realizada  durante  as 

entrevistas,  na  tentativa  de  conseguir  informações  não  mencionadas  pelos 

entrevistados, sendo que estas informações foram assinaladas no bloco de anotações 

do pesquisador.

Finalizado o processo de levantamento dos dados, os mesmos foram selecionados, 

codificados  e  transcritos,  para  que fossem então realizadas  ilações  sobre seu conteúdo: 

“(...) produzir inferências em análise de conteúdo tem um significado bastante explícito e 

pressupõe  a  comparação  dos  dados,  obtidos  mediante  discursos  e  símbolos,  com  os 

pressupostos  teóricos  de  diferentes  concepções  de  mundo,  de  indivíduo  e  sociedade” 

(FRANCO, 2008, p. 31). Para tanto, os dados foram:

- Analisados  na tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno 

estudado e outros fatores como define Lakatos; Marconi (2003);

- Interpretados, sendo esta a fase onde se  procura dar um significado mais amplo 

às respostas, vinculando-as a outros conhecimentos;

- Tabulados,  objetivando  assim  obter  uma  maior  organização  e  clareza  na 

transmissão da informação;



Assim, como delimitam Henry; Moscovici (1968)8 apud Franco (2008), trata-se de 

procedimento fechado, uma vez que estes textos serão observados mediante referencial de 

determinado  quadro  teórico  pré-estabelecido  e  não  modificado,  para  o  qual  as  teorias 

estudadas são primordiais.

Durante  a  análise  e  interpretação  dos  dados,  as  informações  recebidas  foram 

agrupadas  em  índices9 primários,  que  foram  conectados,  de  acordo  com  seu 

direcionamento  e  aproximação,  às  linhas  definidas  pelo  referencial  teórico10 e 

posteriormente em grupos, tratados como índices secundários.

Uma  vez  que  “para  grande  parte  das  investigações,  qualquer  que  seja  o  tema 

explicitado, o mesmo passa a ter mais importância para a análise de dados quanto mais 

freqüentemente  for  mencionado.”  (FRANCO,  2008,  p.  58),  para  findar  o  artifício 

metodológico  utilizado,  os  índices  secundários  foram  quantificados  para  verificar  sua 

freqüência em relação a outros temas igualmente presentes e também conectados às linhas 

de estruturação delimitadas pelo referencial.

Analises de Dados

De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE,  2007b),  o  município  de  Salinas,  reconhecido  como  a  “Capital  Mundial  da 

Cachaça” se encontra na região norte do do Estado de Minas Gerais, que, do ponto de vista 

geopolítico,  ocupa uma área de 120.701 Km²,  correspondente a 20,7% do território  do 

Estado.  Esta  região  engloba  92 municípios,  com 1.416.334 habitantes.  Predominam os 

municípios  de  pequeno  porte  (80  municípios),  que  possuem  infra-estrutura  urbana 

deficiente e níveis mais baixos de qualidade de vida, com economias locais baseadas nas 

atividades agropecuárias e extrativistas. As características geofísicas da região, com seus 

ecossistemas de cerrado e caatinga, seu clima semi-árido e as precárias condições de vida 

da maior parte da sua população, muito se assemelham às características predominantes no 

Nordeste brasileiro.

8  HENRY, P.; MOSCOVICI, S. Problemes de l’analyse de contenu. Langage, n II, Set. 1969.
9  Os índices são compreendidos em conformidade com a análise de Franco (2008): trata-se de menção, 

explícita ou subjacente de certo tema em uma mensagem.
10  Como definido anteriormente,  individualismo e capitalismo como uma primeira matriz;  coletivismo e 

cooperativismo como a segunda.



Este  é  o  locus  de  onde  se  originam  as  duas  cooperativas  pesquisadas.  A 

Cooperativa A, como define o Anuário do Cooperativismo Mineiro (2009), foi fundada em 

02 de outubro de 2003, e está localizada no segmento mineral. Trata-se de uma cooperativa 

especializada na compra, lapidação e acabamento, além de venda de pedras preciosas. 

A Cooperativa B foi formada por costureiras e bordadeiras em 2003 e produz peças 

de vestuário masculino e feminino, e também acessórios para roupas. Seu inicio aconteceu 

com ajuda de uma pessoa que foi mediadora, e que convidou as costureiras da cidade para 

participarem de um projeto inicial.

Por  meio  das  constatações  obtidas  pelas  análises  documentais11,  observação  e 

entrevistas,  percebe-se  algo  comum  às  cooperativas:  ambas  buscavam  alternativas  de 

inserção de pessoas em um projeto idealizado com cunho cooperativista; também tiveram 

um quadro inicial  de mais  de 100 cooperados,  como denotam os registros das atas  de 

reuniões iniciais e documentos de registros de freqüência12; hoje contam com um quadro de 

menos de 25 cooperados,  sendo que destes,  nem todos são freqüentes;  as organizações 

tiveram problemas  de gerenciamento  de recursos  e  uma delas  na operacionalização  de 

maquinários; as duas instituições mudaram de diretorias.

Logicamente,  esta  pequena  noção  a  respeito  das  entidades  pesquisadas,  não  é 

suficiente para realizar os objetivos propostos pela pesquisa, mas, a partir destes, pode-se 

dar início a analise das informações principais da investigação, que tratam das respostas 

dos entrevistados.

Para esta, foi realizada entrevista semi-estruturada que buscou verificar a relevância 

da cooperativa diante  do cooperado;  os valores ou instrumentos  que levam a conexões 

entre cooperados e cooperativa; e a valorização ou interesse dos cooperados em cooperar 

ou serem similares aos outros e em se diferenciar e ser melhor que os outros. Diante das 

respostas  dos  cooperados,  foram identificados  índices  primários  e  posteriormente  seus 

agrupamentos, considerados aqui como índices secundários, que deram origem à tabela 02.

11  Documentos  não  disponibilizados  pelas  entidades  para  divulgação  neste  trabalho,  por  haverem 
informações sigilosas e nomes de pessoas que ficariam expostos.

12  Documentos não disponibilizados pelas entidades para consulta neste trabalho, por haverem informações 
sigilosas e nomes de pessoas que ficariam expostos.



TABELA 02

RELAÇÃO ENTRE ÍNDICES SECUNDÁRIOS E LINHAS ESTRUTURANTES

                                     Linhas Estruturantes
                                                                    I
ndices Secundários

Individualismo Cooperativismo/Solidariedade

Vertical Horizontal Cooperativismo Solidariedade 
Mecânica

Solidariedade 
Orgânica

Atrelamentos Financeiros - - - - -
Ausência de controles institucional 3 3 3 - -
Desenvolvimento Individual 7 2 - - -
Diversidade de Perspectivas 3 8 - - -
Emotividade - - - - -
Estratégias para Desenvolvimento Coletivo - 1 14 8 7
Interesses pelo tipo de trabalho - - - - -
Perspectivas comuns - - - 2 -
Validação da competição 2 - - - -
Validação da Igualdade - - - 1 -
Validação da liderança 1 - 1 - -
Validação dos controles - - - - -
Total 16 14 18 11 7

Fonte: Dados da pesquisa

Como pode-se observar por meio da Tabela  02,  os índices comuns encontrados 

foram a ausência de controles institucionais, as estratégias para desenvolvimento coletivo e 

a validação da liderança.

Para os cooperados, a ausência de controles institucional é um fator presente no 

cooperativismo,  devido  à  necessidade  de  confiança,  uma  vez  que  todos  devem  ser 

igualmente responsáveis, se liga ao individualismo horizontal e vertical, pela existência da 

liberdade de ações individuais, relacionadas ainda ao auto-controle.

As  estratégias  para  desenvolvimento  coletivo  também  se  conectam  às  duas 

categorias, pela possibilidade de crescimento coletivo levar a um crescimento individual, 

assim como a centralização no ser humano como sendo a parte principal dos processos, e 

não o lucro da organização.

Por fim, a liderança, que trata de alteração da valoração vertical atribuida a alguns 

cooperados,  é  definida  como  algo  extremamente  importante,  mas  que  tem  sempre 

processos de validação grupal. O grupo define quais são os comportamentos esperados do 

líder, que deve seguir os caminhos definidos no coletivo.

Assim, percebe-se que os indivíduos pesquisados mostram conexões comuns entre 

as  matrizes  individualismo  e  solidariedade/cooperativismo,  através  da  ausência  de 



controles institucionais, que parece levar a uma confiança maior entre posturas individuais, 

as estratégias para desenvolvimento coletivo, pois desembocam também no crescimento 

individualizado (apesar de contribuir para uma diferenciação horizontal) e a validação da 

liderança,  que define com certa energia, as posturas que algum indivíduo deve ter para 

objetivar uma valoração maior dentro do coletivo.
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