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Constituição e Desenvolvimento de Cooperativas

Carga Horária: 60 h
Competências:

▪ Conhecer os principais fatores psicossociais a serem levados em consideração na
análise de constituição de cooperativas e que podem afetar sobremaneira o êxito
do empreendimento. Apresentar fatores e indicadores que são de suma
importância para o contexto da criação de uma cooperativa.

▪ Conhecer as estratégias de intervenção tutorial e participativa na constituição de
cooperativas. Conhecer o que são incubadoras de uma cooperativa.

▪ Conhecer a importância da participação dos associados na gestão e governança das
cooperativas. Conhecer a ferramenta de gestão de associados denominada “OQS:
Organização do Quadro Social”.

▪ Conhecer como as cooperativas são estruturadas internamente. Conhecer quais são
os elementos necessários para sua constituição.
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Habilidades:

▪ Aspectos psicossociais na constituição de cooperativas.
▪ Formas de intervenção para a constituição de cooperativas.
▪ Participação e a Organização do Quadro Social (OQS)
▪ Ordenamento interno das cooperativas e os procedimentos para sua constituição.

Bases Tecnológicas:

▪ Concepção histórica, filosofia, princípios, valores e tendências do cooperativismo.
▪ Conceitos de organizações cooperativas e cooperativismo.
▪ Doutrina cooperativista e aspectos legais referentes à constituição estatutária e

composição do quadro social.
▪ Tipos de cooperativas e seus modelos de gestão.
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Objetivos

⇒ Conhecer os principais fatores psicossociais a serem levados em consideração
na análise de constituição de cooperativas e que podem afetar sobremaneira o
êxito do empreendimento.

⇒ Apresentar fatores e indicadores que são de suma importância para o contexto
da criação de uma cooperativa.
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1.1 Considerações sobre “grupo” e “identidade social”

1.2 Fatores psicossociais: porque conhecê-los?
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Aula 1 – Aspectos psicossociais na 
constituição de cooperativas

1.1 Considerações sobre “grupo” e “identidade social”

▪ A criação de uma cooperativa passa, inicialmente, pela formação de um grupo de
pessoas. Neste caso, devemos compreender um grupo não apenas como a
reunião de vários indivíduos. O aspecto qualitativo do grupo é extremamente
importante.

▪ Para aprofundarmos nosso entendimento no assunto, vamos recorrer a
psicologia social. Ela traz à tona algumas questões importantes para nosso
estudo e reflexão, referentes aos grupos e à formação da identidade social. As
perguntas são as seguintes:

- “Quando um conjunto de indivíduos passa a ser considerado um grupo social?” e
- “O que faz com que um grupo permaneça unido ou se desintegre?”
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Aula 1 – Aspectos psicossociais na 
constituição de cooperativas

Psicologia social: Trata das relações entre membros
de um grupo social, buscando compreender como o
homem se comporta nas suas interações sociais.

Identidade social: É o autoconceito do indivíduo,
partindo do conhecimento de si próprio e de sua
pertença a um grupo ou a grupos sociais e o quanto
há de significação emocional a esta pertença.
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Aula 1 – Aspectos psicossociais na 
constituição de cooperativas

▪ Para a formação de um conjunto de indivíduos em um grupo social, é
importante que os componentes desse coletivo se definam como membros do
grupo, que compartilhem das mesmas crenças grupais e que exista algum grau
de atividade coordenada entre seus membros. Além disso, é importante
apresentarem objetivos comuns, normas sociais estabelecidas e respeitadas,
assim como uma ideologia compartilhada.

Ideologia: Pode apresentar inúmeros significados, mas aqui cabe o que o senso
comum conceitua como um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas, e visões
de mundo de um indivíduo ou de um grupo, orientadas para suas ações sociais e
também políticas.
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Aula 1 – Aspectos psicossociais na 
constituição de cooperativas

Figura: Sátira sobre como as ideologias, muitas vezes, são encaradas
pelo Estado. Fonte: CTISM, adaptado de Quino, 1996

▪ Depois de definidos objetivos comuns, estabelecidas regras de
funcionamento e estarem cientes da importância da cooperação, os
indivíduos, que antes constituíam apenas um conjunto de pessoas dispersas,
passam a constituir um grupo, no qual seus membros estão conscientes de
que tem algo em comum, passando a compartilhar de uma nova “identidade
social”.
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Aula 1 – Aspectos psicossociais na 
constituição de cooperativas

▪ Com o passar do tempo, o indivíduo fortalece seus laços com o grupo, que
passa a ser uma referência, bem como um modo para satisfazer suas
necessidades, que podem ser físicas, sociais, culturais, econômicas, dentre
outras. Do contrário, sua participação seria pouco justificável.

Cooperação: Relação baseada na mutualidade entre
indivíduos ou organizações que buscam alcançar objetivos
comuns.
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Aula 1 – Aspectos psicossociais na 
constituição de cooperativas

▪ A construção de uma “identidade social” se dá a partir das vivências e
percepções compartilhadas por um grupo no espaço e no tempo. Assim,
poderíamos salientar que ela é fruto da interação entre os indivíduos. É por
meio dela que o ator social orienta suas condutas, organiza seus projetos,
constrói sua história e busca resolver suas contradições em interações
constantes com outros atores sociais.

Ator social: Aquele que representa algo para a sociedade (para um
grupo, classe, país), traz consigo uma ideia, uma reivindicação, um
projeto, uma promessa, uma denúncia. Não se limita apenas a
pessoa física, instituições também podem ser atores sociais.
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Aula 1 – Aspectos psicossociais na 
constituição de cooperativas

▪ Em uma cooperativa a identificação do indivíduo com o ideal cooperativista é
fator desejável. Somente a interação com o movimento cooperativista, torna-
se necessário o efetivo exercício da cooperação.

Ideal cooperativista: Conjunto de valores, princípios e práticas que
norteiam a atuação dos indivíduos e suas organizações cooperativas.

Figura: Exemplo de cooperação. Fonte: CTISM
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Aula 1 – Aspectos psicossociais na 
constituição de cooperativas

▪ A relevância em explorar os termos de grupo e “identidade social” traduz-se
numa melhor compreensão do que vem a ser um empreendimento coletivo.
Como as cooperativas são sociedades de pessoas, portanto grupos com
determinadas características sociais e econômicas, compreender esses termos
é importante para quem pretende atuar no cooperativismo.

Sociedade de pessoas: Sociedade em que a figura do indivíduo como
pessoa é mais importante; onde a união, o comprometimento e a
responsabilidade é compartilhada entre as partes ou membros
componentes da sociedade; onde as relações pessoais são muito
valorizadas. Difere da sociedade de capital, onde o capital é mais
importante que o indivíduo e as relações pessoais.
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