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RESUMO 

 

Este relatório trata dos resultados obtidos a partir da pesquisa de iniciação cientifica 

intitulada: Cooperativa Verde de Manicoré – COVEMA: origem, formação e sócio 

gerenciamento. A primeira parte busca etnografar a origem e a formação da COVEMA 

no contexto socioeconômico do município de Manicoré. Na segunda parte, destacam-

se as formas de gerenciamento da COVEMA considerando o extrativismo da castanha. 

A terceira parte, por sua vez, busca revelar o quadro gerencial da COVEMA, o perfil 

sociopolítico dos seus produtores cooperados e a pedagogia da relação entre a 

diretoria da Cooperativa e os demais filiados. O relatório quer evidenciar os dados da 

pesquisa colhidos no campo considerando numa perspectiva de emergência e contra-

hegemônica capitalista a origem e a formação da Cooperativa Verde de Manicoré e o 

seu papel gerencial na vida dos agroextrativistas do município de Manicoré. 

 

Palavras-chave: racionalidade cooperativa, racionalidade capitalista, Amazônia, 

unidade socioprodutiva, agroextrativistas, Sociologia das Emergências.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente relatório de pesquisa apresenta os resultados do projeto de iniciação 

cientifica intitulado: Cooperativa Verde de Manicoré: origem, formação e 

sociogerenciamento. 

Esse trabalho insere-se no conjunto de reflexões acerca das novas racionalidades 

produtivas a partir da Sociologia das Emergências desenvolvida por estudiosos como 

Boaventura Souza Santos (2002).  

O pano de fundo dessa discussão está a emergência ambiental que denuncia a crise 

da racionalidade capitalista e a necessidade de se criar novos paradigmas sociais, 

econômicos, ambientais e culturais para sanar as lacunas deixadas pela racionalidade 

capitalista, segundo a empreita teórica de autores como Henrique Leff.  

Aqui apresenta-se a racionalidade cooperativa como uma alternativa frente a 

essas lacunas e ilustra-se o corpo teórico com a reflexão teórica de Luiz Inácio Gaiger 

somando-se a essa reflexão os dados colhidos no campo sobre a Cooperativa Verde 

de Manicoré no Estado do Amazonas. 

O objetivo geral da pesquisa foi evidenciar a origem e a formação da 

Cooperativa Verde de Manicoré (COVEMA) e o papel sócio-gerencial na vida dos 

agroextrativistas do município de Manicoré.  

Esse objetivo geral desdobra-se em três objetivos específicos: etnografar a 

origem e a formação da COVEMA no contexto socioeconômico do município de 
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Manicoré; evidenciar as formas de gerenciamento da COVEMA considerando o 

extrativismo da castanha e revelar o quadro gerencial da COVEMA, o perfil 

sociopolítico dos seus cooperados e a pedagogia da relação entre direção e a base. 

A questão levantada que ilustra a hipótese do trabalho e que acompanhou o 

desenvolvimento da pesquisa foi que a racionalidade cooperativa, em perspectiva de 

emergência, é um modelo contra-hegemonico à racionalidade capitalista e segue como 

alternativa de desenvolvimento econômico e social para os camponeses da Amazônia 

dentro das suas peculiaridades. 

Como ponto de partida procurou-se organizar um corpo teórico que permitisse o 

aprofundamento do tema e da problematização proposta. O interesse pelo tema partiu 

de uma pesquisa anterior sobre o município de Manicoré e constatou-se que a 

COVEMA como organização social e econômica poderia ilustrar bem um modelo 

contra-hegemônico ao modelo de produção capitalista ao mesmo tempo em que 

poderia ser uma alternativa de produção para o desenvolvimento da Amazônia onde 

equidade na relação econômica e social e o manejo sustentável seriam a base de ação 

da mesma cooperativa. 

Durante a pesquisa de campo pôde-se colher os dados na sede da Cooperativa 

e também numa localidade chamada Democracia onde se poderia encontrar um 

número significativo de produtores cooperados desenvolvendo suas atividades 

agroextrativistas. Posteriormente à pesquisa de campo, seguiu-se na sistematização 
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dos dados e no aprofundamento do marco teórico. O que permitiu a sistematização dos 

dados no relatório que agora se apresenta.  

A pesquisa constitui-se como qualitativa e adotou-se como técnicas 

metodológicas a etnografia, a aplicação de questionários, as entrevistas semi-

estruturadas, a investigação documental tendo como base de ação a observação direta 

das atividades na sede da Cooperativa e na localidade da Democracia. Além de se 

usar o recurso da fotografia para o registro do trabalho de campo na Cooperativa. 

A proposta de uma cooperativa no âmbito econômico e social, pode ser uma 

alternativa para os camponeses amazônicos da várzea (WITIKOSKI, 2007), desde que 

respeitadas as suas singularidades. Desta maneira, o estudo das cooperativas é viável 

para um entendimento mais detalhado do modelo econômico solidário a partir dos 

princípios cooperativistas. Alternativas de desenvolvimento econômico e social, que 

são os dois fatores, que uma cooperativa pode promover em perspectiva de 

emergências (SANTOS, 2001), ou seja, propor outras formas econômicas de produção 

diferenciadas do modelo capitalista. 

O presente relatório esta dividido em três capítulos principais mais as 

considerações iniciais e finais.  

No primeiro capítulo apresenta-se o marco teórico do projeto de pesquisa 

evidenciando à racionalidade cooperativa como modelo contra-hegemônico à 

racionalidade capitalista. O modelo cooperativista é apresentado numa perspectiva de 

emergência e alternativo diante da racionalidade do lucro pregado pelo capitalismo.  
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A Cooperativa Verde de Manicoré – COVEMA – é apresentada como um 

exemplo contra-hegemônico à racionalidade capitalista e como uma alternativa de 

desenvolvimento econômico na Amazônia que nasce a partir de uma nova 

racionalidade onde participação, sustentabilidade e equidade na relação social são os 

principais valores para uma renovada racionalidade produtiva. 

No capitulo segundo encontram-se as formas de gerenciamento da COVEMA  

em torno da unidade socioprodutiva da castanha. No presente capítulo procurou-se 

compreender a organização da unidade socioprodutiva da castanha e seu 

beneficiamento a partir da Cooperativa Verde de Manicoré. 

O capítulo encerra com uma reflexão sobre a polivalência das atividades 

desenvolvidas pelo camponês amazônico, sobretudo o camponês morador da várzea 

amazônica e o quanto essa polivalência na produção abre perspectivas para outras 

atividades de beneficiamento no espaço da COVEMA.  

Desvelar o interior da Cooperativa Verde de Manicoré é o resultado do terceiro 

capítulo.  Ele irá se desdobrar em três itens que procurarão discutir, respectivamente: a 

organização interna e as instâncias mediadoras da autogestão na Cooperativa; as 

relações autogestionárias, base do trabalho cooperativo e a visão de futuro dos 

cooperados pautada no espírito de coletividade; na conclusão argumenta-se que 

somente pelo espírito coletivo e de participação se poderá ainda mais efetivar as 

atividades desenvolvidas pela COVEMA tornando-a um exemplo de atividade contra-

hegemônica ao sistema econômico capitalista. 
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Nas considerações finais, aponta-se a COVEMA como um modelo produtivo 

sustentável de cooperativismo de base agro-extrativista na Amazônia. A COVEMA é 

um exemplo na Amazônia que consegue somar na sua práxis cooperativa a 

diversidade cultural a partir dos seus cooperados, a sustentabilidade ecológica com as 

“boas práticas” aplicadas na extração da castanha e a racionalidade ambiental onde a 

gestão dos recursos naturais e a participação dos sujeitos produtores cooperados 

mostram um sistema de recursos naturais culturalmente definido acarretando numa 

produção e num consumo sustentáveis (LEFF, 2009). 
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CAPÍTULO I 

ORIGEM E A FORMAÇÃO DA COVEMA NO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO DO 
MUNICÍPIO DE MANICORÉ 

 

O presente capítulo visa apresentar as reflexões teóricas colhidas a partir do projeto 

de pesquisa Cooperativa Verde de Manicoré: origem, formação e sociogerenciamento. 

É o primeiro estágio do trabalho que retoma as idéias sobre a racionalidade produtiva 

numa perspectiva de emergência e a racionalidade cooperativa como forma alternativa 

frente à hegemonia das relações econômicas capitalistas.  

A origem e a formação da Cooperativa Verde de Manicoré – COVEMA é 

apresentada nesse capítulo como um exemplo contra-hegemônico à racionalidade 

capitalista e como uma alternativa de desenvolvimento econômico na Amazônia que 

nasce a partir de uma nova racionalidade onde participação, sustentabilidade e 

equidade na relação social e econômica são os principais valores para uma renovada 

racionalidade produtiva. 

1.1. Uma Sociologia das Emergências para a racionalidade produtiva 

 

Olhamos o sistema capitalista e seus efeitos econômicos e sociais nesses últimos 

séculos e não podemos negar os impactos positivos causados na vida da civilização 

ocidental. O desenvolvimento tecnológico é o grande exemplo desse impacto. Nos 

derradeiros tempos, assiste-se a inserção de mini-máquinas, ou melhor, de 

nanomáquinas capazes de grandiosos efeitos na vida diária das pessoas. 

O outro lado desse impacto é que o mesmo sistema capital não conseguiu atingir 

todas as pessoas com seus efeitos positivos. Isto é, os benefícios gerados pelo 
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capitalismo não foi socializado suficientemente para que os indivíduos tivessem acesso 

aos bens produzidos, de início, nas grandes fábricas e hoje, nos laboratórios de alta 

tecnologia. 

Assim, desde o seu surgimento, esse sistema sofre pressões por diversos 

movimentos e organizações sociais oriundas dos mais diferentes setores da sociedade 

que lutam por uma causa somente: uma racionalidade contra-hegemônica à 

racionalidade hegemônica capitalista. 

A racionalidade hegemônica capitalista pratica a acumulação pela acumulação, 

relações trabalhistas assalariadas e desiguais, alienação política, centralização do 

poder, exploração social. Uma racionalidade contra-hegemônica se pauta na idéia do 

justo que estaria traduzida na prática e na teoria crítica ao sistema capitalista.  

A tarefa de se pensar e lutar por alternativas econômicas e sociais (SANTOS, 2002) 

contra-hegemônicas à racionalidade capitalista deve-se atentar para uma espécie de 

apatia ao capitalismo que Boaventura de Souza Santos (2002)1, chama atenção em 

sua obra que nos propõe repensar os caminhos tortuosos da economia capitalista e ao 

mesmo tempo em que nos convoca para novos manifestos econômicos e sociais:  

[...] vivemos em uma época em que a idéia de que não há alternativas ao 

capitalismo conseguiu um nível de aceitação que provavelmente não tem 

precedentes na história do capitalismo mundial. [...] ao longo das duas últimas 

décadas do século XX, as elites políticas, econômicas e intelectuais 

conservadoras impulsionaram com tal agressividade e sucesso as políticas e o 

pensamento neoliberais que a idéia tatcherista, segundo a qual “não há 

alternativa” nenhuma ao capitalismo neoliberal, ganhou credibilidade, inclusive 

entre os círculos políticos e intelectuais progressistas (SANTOS, 2002, p. 24). 

 

                                                           
1 Sociólogo português que tem organizado projetos com outros sociólogos, sobretudo de países periféricos, a fim de 

propor novos manifestos epistemológicos advindos das experiências dos países do sul, portanto não hegemônicos. 
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O alerta serve para atentar-se às estruturas do pensamento e da práxis da 

sociedade capitalista, uma vez que essa parece estar consolidada, e para chamar 

atenção de que é nessa estrutura que se propõe novos caminhos e novas formas de 

organização econômica, de práxis política e de exercício do pensamento.  

 Se o sistema capital foi tão eficazmente produzido e reproduzido na sociedade 

ocidental, essa mesma sociedade pode [...] formular alternativas econômicas concretas 

que sejam ao mesmo tempo emancipatórias e viáveis e que, por isso, dêem conteúdo 

específico às propostas por uma globalização contra-hegemônica (SANTOS, 2002, p. 

24). Através de seus diversos movimentos e organizações sociais que contestam essa 

consolidação capitalista como a única forma de organização econômica e social no 

ocidente.  Logo, o que se pretende aqui é aclarar traços de uma racionalidade da 

produção contra-hegemônica baseadas na igualdade, na solidariedade e na proteção 

ao meio ambiente que se coloca também numa perspectiva de emergência (SANTOS, 

2002).  

 Tal panorama parece apontar mais um devir do que realidade consolidada. Isso 

desafia a pensar que nenhuma sociedade em seus sistemas experimentados e 

afirmados não permanece estática e naturalizada em suas relações econômicas e 

sociais. Mas o contrário, pois, a realidade é um campo de possibilidades em que têm 

cabimento alternativas que foram marginalizadas ou que nem sequer foram tentadas 

(SANTOS, 2002, p. 25). Neste sentido, propor uma racionalidade produtiva que 

repense as práticas econômicas capitalistas consistirá em ampliar as possibilidades 

dentro da produção de maneira mais justa. Isso implicará em: 
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 [...] conceber e organizar a vida econômica que implicam reformas radicais 

dentro do capitalismo, baseadas em princípios não capitalistas ou que 

apontam, inclusive, para uma transformação gradual da economia para formas 

de produção, intercâmbio e consumo não-capitalistas (SANTOS, 2002, p. 26).   

 Trazer à luz experiências, organizações, movimentos e comunidades que na sua 

organização interior praticam outras formas do pensar e do agir econômico é a maneira 

de evidenciar os princípios econômicos alternativos que são baseados em uma gestão 

não- capitalista, pois aí estão agregados outros valores que superam a visão de uma 

economia dos valores neoliberais.  

 A práxis alternativa aponta as fissuras que a economia capitalista gerou no 

interior das sociedades e tal revelação foi confirmada pelo pensamento crítico. Isto é, o 

capitalismo gerou desigualdades de recursos e de poder, empobrecimento econômico 

e social e exploração desenfreada dos recursos naturais em nível global (SANTOS, 

2002).  

Boaventura Souza Santos mostra que a concentração da riqueza e do poder só 

vem gerando e acentuando a desigualdade social e econômica entre as nações. 

[...] A separação entre capital e trabalho e a apropriação privada dos bens 

públicos agem como motores que produzem rendimentos desiguais e relações 

sociais marcadas pela subordinação do trabalho ao capital. As mesmas 

condições que tornam possível a acumulação geram desigualdades dramáticas 

entre classes sociais, no interior de cada país, e entre países, no sistema 

mundial (SANTOS, 2002, p. 27). 

 E constata ainda que as relações de concorrência exigidas pelo mercado 

capitalista produzem formas de sociabilidade empobrecidas, baseadas no benefício 

pessoal em lugar da solidariedade (SANTOS, 2002, p. 28). O que acarreta a 
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concentração dos bens produzidos nas mãos de poucos e o excesso de exploração de 

muitos.  

 Na atualidade, o que mais se tem discutido na academia e fora dela são os 

efeitos devastadores da racionalidade produtiva do capitalismo para com o meio 

ambiente. Os índices de exploração dos recursos naturais estão insustentáveis e já 

revelam o planeta terra em colapso por causa do esgotamento dos seus recursos e da 

exposição excessiva a poluentes nocivos aos seus ecossistemas. 

[...] o nível e o tipo de produção e consumo exigidos pelo capitalismo são 

insustentáveis (Daly e Douthwaite, IN SANTOS: 2002, p. 28). Assim, o 

capitalismo tende a esgotar os recursos naturais que permitem a sua própria 

reprodução [...] (O’Connor, IN: SANTOS, 2002, p. 28).   

 A racionalidade não-capitalista vem propor o reverso das demandas apontadas 

acima. Olhando para experiências da produção contra-hegemônicas e as relações 

sociais que advém das mesmas vê-se a ampliação dos círculos da reciprocidade e dos 

ganhos monetários; as pessoas são vistas como sujeitos nos processos sociais e isso 

influencia diretamente na relação trabalho/salário. Vistos como sujeitos, homens e 

mulheres, recebem pelo que são através do papel que exercem na relação trabalhista e 

não pelo que produzem no final de uma jornada. Essa característica será aprofundada 

mais adiante quando se falar sobre a racionalidade cooperativa.  

 Para os movimentos ecologistas travar a racionalidade capitalista requer impor 

limites à idéia de desenvolvimento chegando até a possibilidade de romper com a idéia 

de desenvolvimento econômico, pois para a produção capital não há diálogo entre 

natureza e produção. Seria necessário, apontam eles, a adoção de estratégias 
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antidesenvolvimentistas, baseadas na subsistência e no respeito da natureza e da 

produção tradicional (SANTOS, 2002, p. 28).  

Como o capitalismo gerou no interior das relações sociais traços de opressão 

por meio do patriarcalismo e da discriminação racial, pois se vincula a questão de 

gênero e cor com a capacidade de produzir, o movimento de mulheres propõe o 

ecofeminismo que articula a crítica e a luta contra o patriarcado com a preservação do 

meio ambiente (SANTOS, 2002, pp. 28-29). 

 Tais visões alternativas estão em diálogo permanente. Os modelos alternativos 

de produção econômica e as formas de relações sociais que advém dessa nova 

racionalidade produtiva não podem ser deslocados de uma reflexão comum. Eles 

devem caminhar juntos, pois a hegemonia capitalista antes de evidenciar seu poder em 

números mostra-se poderosa na cultura e no comportamento social. Daí trazer à tona 

traços característicos das relações sociais contra-hegemônicas que apontam para 

novos sujeitos sociais. 

 Dando continuidade aos traços contra-hegemônicos sociais e econômicos ao 

sistema capitalista destacam-se ainda: os princípios da igualdade, da solidariedade e 

do respeito à natureza (SANTOS, 2002). O primeiro princípio inspira as relações 

trabalhistas, faz repensar a idéia de produção, venda e consumo e propõe outra lógica 

de organização econômica baseada na cooperação e no associativismo entre os 

sujeitos. 

 [...] os frutos do trabalho são distribuídos de maneira eqüitativa pelos 

seus produtores e o processo de produção implica a participação de todos na 
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tomada de decisões, como nas cooperativas de trabalhadores [...] (SANTOS, 

2002, p. 29).  

 

 O principio da solidariedade faz repensar a cobrança e o repasse de tributações 

e impostos, isto é, o que uma pessoa recebe depende das suas necessidades e a 

contribuição depende das suas capacidades (SANTOS, 2002, p. 29). Isso tornaria as 

relações tributárias diversas, pois diversificadas são as demandas dos sujeitos. O que 

se evidencia é a capacidade de cada um contribuir com o que se pode dentro de sua 

real condição.  

 O respeito à natureza mais que um princípio é um imperativo moral que bate à 

porta da consciência universal. Não resta dúvida, olhando as conseqüências que a 

produção capital subjuga o meio ambiente, de que deve haver uma mudança na razão 

produtiva da economia mundial para que haja um verdadeiro ajuste entre respeito aos 

ecossistemas terrestres e processos de produção.  

[...] Em nome da proteção ao meio ambiente, a escala e o processo de 

produção ajustam-se a imperativos ecológicos, mesmo quando estes 

contrariam o crescimento econômico (SANTOS, 2002, p. 29). 

 

  Por fim, queremos apontar para o cooperativismo como uma forma de 

organização econômica e social contra-hegemônica que faz repensar a remuneração 

do trabalhador concebida de maneira mais equitativa; as formas de socialização no 

trabalho marcadas pela solidariedade; a concepção de poder onde as pessoas são 

vistas como sujeitos e passam a gerir as decisões tomadas no espaço da cooperativa; 

e ainda, o tempo de trabalho que está para os sujeitos e não para a produção. Nessa 
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concepção de tempo são disponibilizadas mais vagas, pois as intensas jornadas são 

abolidas e assim, sobra mais tempo para que os sujeitos vivam outras dimensões de 

suas existências fora do trabalho.  

Sabe-se que todas essas características aclaradas acima não acabarão de uma 

só vez com o capitalismo. Entretanto, como se constatou nas primeiras linhas dessa 

reflexão, a idéia é abrir possibilidades diante de um sistema que foi naturalizado pela e 

na sociedade ocidental moderna. A questão que se procurou evidenciar foi tornar mais 

incômoda a reprodução e a hegemonia do capitalismo (SANTOS, 2002, p. 29) 

propondo assim, novos paradigmas econômicos e sociais pautados em valores 

alternativos. 

Os próximos passos que serão dados terão como centro da reflexão o 

aprofundamento dos elementos do pensamento e da práxis da racionalidade 

cooperativa exemplificando melhor um modelo contra-hegemônico de produção 

econômica e social. 

1.2. A racionalidade cooperativa 

 O próximo passo teórico do relatório nos introduzirá à racionalidade do modelo 

cooperativo em perspectiva contra-hegemônica a partir das idéias de Luiz Inácio Gaiger 

em A racionalidade dos formatos produtivos autogestionários ou cooperativos (2006). 

Os argumentos que acompanham a reflexão de Gaiger são oriundos de uma 

investigação qualitativa sobre experiências de economia solidária e da produção 

cooperativa. Intenta-se repassar alguns conceitos e categorias que caracterizam a 

racionalidade da produção que está baseada no trabalho comunitário, na reciprocidade 
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econômica e social e na minimização dos interesses individuais em vista dos interesses 

coletivos.  

1.3. Um preâmbulo histórico 

Antes de avançar a reflexão com os argumentos de Gaiger (2006), ainda se 

recorrerá à Boaventura de Souza Santos (2002) para se estabelecer importantes 

marcos históricos quanto ao pensamento e a prática cooperativistas. 

Boaventura Souza Santos descreve, em breves linhas, o começo da prática 

cooperativa que terá seu lugar na Inglaterra na segunda década do século XIX. O que 

provocará o surgimento das cooperativas inglesas é a situação de pobreza e miséria 

que camponeses e pequenos produtores rurais convertidos em recém operários irão 

encontrar-se diante do trabalho fabril que não irá suprir as demandas sociais e 

econômicas de cada trabalhador.  

[...] as primeiras cooperativas surgiram por volta de 1826, na Inglaterra, como 
reação à pauperização provocada pela conversão maciça de camponeses e 
pequenos produtores em trabalhadores das fábricas pioneiras do capitalismo 
industrial. Foi também na Inglaterra que surgiram as cooperativas que 
passariam a ser o modelo do cooperativismo contemporâneo – as cooperativas 
de consumidores de Rochdale, fundadas a partir de 1844, e cujo objetivo inicial 
foi a oposição à miséria causada pelos baixos salários e pelas  condições de 
trabalho desumanas, por intermédio da procura coletiva de bens de consumo 
baratos e de boa qualidade para vender aos trabalhadores [...] (SANTOS, 
2002, p. 33). 

 

 Na França, o cooperativismo surge da iniciativa de operários que reinvidicavam 

melhores condições de trabalho nas fábricas e viram na fundação das cooperativas 

uma resposta para combater as más condições de trabalho a que eram expostos: 

[...] As primeiras cooperativas de trabalhadores que foram fundadas na França, 
por volta de 1823, por operários que, depois de organizarem uma série de 
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protestos contra as condições de trabalho desumanas nas fábricas em que 
trabalhavam, decidiram fundar e administrar coletivamente as suas próprias 
fábricas (BIRCHAL, In: SANTOS, 2002, p. 33).   

 

 Essas práticas foram influenciadas por teorias hoje consideradas como pioneiras 

do pensamento cooperativo. Na Inglaterra destaca-se a contribuição de Robert Owem 

e ao longo do século XX de Harold Laski, R. Tawney e C. Cole (SANTOS, 2002). Já na 

França destaque para as idéias associativistas de Charles Fourier e de Pierre 

Proudhon (SANTOS, 2002). 

 Após esse breve histórico cabe expor as características que definem a produção 

cooperativa ou, solidária como expressa Gaiger: 

Essas iniciativas, designadas de solidárias, assumem em dose variável um 

caráter coletivo na gestão, na posse dos meios de produção e no processo de 

trabalho minimizando a presença de relações assalariadas e provocando o 

envolvimento com os problemas da comunidade e com as questões de 

cidadania (GAIGER, 2006, p. 514). 

O formato cooperativo de produção faz repensar a hegemonia dos formatos 

produtivos de uma gestão baseada nos princípios eminentemente capitalistas. A 

cooperação quando agregada aos valores internos de uma empresa faz repensar a 

idéia de capital e trabalho; as formas de produção e a relação com os trabalhadores. 

Para cada realidade um traço específico reelaborado sobre valores não-capitalistas: 

[...] a indivisão social entre capital e trabalho, peculiar aos empreendimentos de 

economia soldaria, somada ao acionamento de circuitos relacionados à 

autogestão e ao trabalho cooperativo, configura-os como formas sociais de 

produção não-capitalistas, dotadas de fatores de eficiência singulares; [...] 

essas formas de produção caracterizam-se pela presença de uma 

racionalidade assente na comunidade de trabalho, fundada em vínculos de 

reciprocidade, de forte conteúdo simbólico e projetivo, os quais passam a 

determinar os comportamentos e a diluir as fronteiras entre interesses 

individuais e coletivos; [...] em face da sorte ordinariamente reservada aos 

trabalhadores, a experiência socioprodutiva nos empreendimentos de 
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economia solidária propicia novos processos de subjetivação, com sentido 

emancipatório (GAIGER, 2006, p. 515). 

 

  A cooperação uma vez assimilada como valor no empreendimento marca a 

cadeia produtiva com traços diferenciados de maneira que o trabalho torna-se eficiente 

não para a obtenção do lucro, mas para evidenciar os valores éticos escolhidos pelos 

próprios cooperados em vista deles próprios e de seus empreendimentos. 

1.4. Resignificando o trabalho e suas relações sociais 

 Se o trabalho permanece como a mola mestra dos empreendimentos 

cooperativos cabe aqui detalhar melhor que espaço ele ocupa, seu significado ou 

resignificado na cadeia produtiva e as relações sociais que advém dessa nova 

concepção. 

 Primeiro, por que manter a categoria trabalho? Gaiger nos afirma que [...] o 

trabalho é a razão de ser dessas iniciativas, que nascem para garantir uma atividade 

produtiva a seus interesses e protegê-los da desocupação (GAIGER, 2006, p. 519). 

Assim como Karl Marx percebe, Gaiger concebe o trabalho como fonte de 

humanização dos sujeitos. Entretanto, o sistema capitalista usurpa tal possibilidade 

com justificativa do lucro produtivo em vista do consumo, logo o trabalho é tornado 

fonte de alienação histórica para o trabalhador e não espaço de emancipação social. 

 Manter os postos de trabalho em vista de promover um espaço de humanização 

dos sujeitos e emancipação social para as economias cooperativas é fundamental 
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porque vai ao encontro do seu projeto ético, comunitário e solidário além de 

empreendedor.  

 [...] Manter os postos de trabalho passa naturalmente a ser prioridade maior do 

empreendimento, mesmo ao preço de menores ganhos individuais, por ser ele 

obra dos trabalhadores, seu meio comum de subsistência, e porque isso 

significa preservar a capacidade produtiva do grupo [...] (GAIGER, 2006, p. 

520). 

[...] garantir o trabalho para todos torna necessário e razoável, portanto, 

objetivamente e subjetivamente lógico, adotar ou preservar certo conjunto de 

medidas que fundamentam a política de gestão e de desenvolvimento do 

empreendimento. Em suma, o fator trabalho é um elemento intrínseco que 

confere características específicas aos empreendimentos (GAIGER, 2006, p. 

520). 

 A produção numa cooperativa, apesar de exigir força de trabalho qualificada e 

demandar uma acumulação de capital, não é encarada de cima para baixo, numa 

relação assimétrica de patrão versus empregado. Ao contrário, os cooperados sentem-

se responsáveis pelo que produzem porque sabem o que estão produzindo e para quê, 

uma vez que os processos de decisão se dão no interior das relações de trabalho no 

espaço da cooperativa. O resultado é participação de todos e uma produção de maior 

qualidade: 

 Ao saberem que o mister de produzir não é “conversa de patrão” e que o 

ganho de cada um e o futuro de todos dependem do faturamento final, as 

condutas de absentismo ou negligência ficam limitadas a casos excepcionais, 

sem demora coibidos (GAIGER, 2006, p. 521).     

 Logo, o que vemos é o trabalho como um meio não somente de garantir a renda 

dos sujeitos, mas também a garantia do exercício do compromisso político na luta por 

causas comuns onde o trabalhador é visto como um sujeito político. O lugar da fábrica 

é aquele do enriquecimento pessoal e social, do respeito à diversidade, da participação 

e da democracia. 
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[...] o trabalho proporciona uma série de satisfações adicionais, além da renda 

e dos benefícios econômicos indiretos. Em diversos depoimentos, é enaltecida 

a experiência de ser sócio-trabalhador em pé de igualdade com os demais, ao 

mesmo tempo em que sócio-proprietário, gestor de negócio, com direito a voz e 

voto, para definir os rumos do empreendimento. Da mesma forma, é valorizada 

a vivência do trabalho como algo edificante, como oportunidade de 

enriquecimento pessoal (GAIGER, 2006, p. 522). 

 

 O peso institucional que o trabalho representa nas economias capitalistas cede 

espaço para à leveza das relações sociais provocada pela racionalidade cooperativa. 

Não há a exigência de produzir devido à sobrecarga da concorrência; os trabalhadores 

não são alvos do jogo do poder exercido pelos patrões e os trabalhadores não são 

vistos como extensão da máquina que manipulam sem alma e sem coração. Mas o 

contrário: 

[...] participar de um empreendimento associativo e cooperativo significa 

colocar em prática os princípios da equidade, justiça e democracia; significa 

contribuir com a sociedade por meio de bens e serviços honestos e idôneos; 

significa demonstrar a importância do trabalhador e colaborar para o seu 

reconhecimento social (GAIGER, 2006, p. 522). 

Vale ressaltar que estas relações não estão isentas de conflitos que são vistos 

como necessários, uma vez que no processo participativo, as divergências são 

necessárias para se escutar a experiência de todos, pois o que importa é a riqueza da 

diversidade política, econômica e cultural.  

Não resta dúvida que a racionalidade cooperativa que resignifica o trabalho e 

suas relações nos apontam para uma concepção maior das relações trabalhistas e 

para valores desprezados pelo capitalismo. O trabalho é visto como reflexo da 

identidade de um grupo que se organiza em torno de uma atividade em vista de 
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desenvolver seu potencial para a satisfação coletiva e pessoal. Além de ser expressão 

política emancipatória e desalienante.    

1.5. A contramão cooperativa 

 As cooperativas estão na contramão da história da economia e da sociedade 

capitalista. Em tempos passados a economia era uma atividade marcadamente 

coletiva, mas o capitalismo em vista de expandir a produção em larga escala, 

individualizou o processo produtivo. A divisão social do trabalho tornou-se um 

imperativo a mesma estabelece papéis distintos entre trabalhadores e proprietários do 

capital. Há um fosso entre os direitos e deveres de cada um seguindo como um dos 

fortes sinais contraditórios do capital. 

 Nessa fissura do capital as cooperativas passam fazendo prevalecer o valor da 

equidade nas relações de trabalho em detrimento a individualização dos sujeitos que 

estão num patamar de oposição, as cooperativas agem [...] no sentido de eliminar a 

divisão social entre trabalhadores, gestionários e proprietários (GAIGER, 2006, p. 524). 

A idéia é vincular aos trabalhadores e associados o capital gerado com as atividades 

de produção das cooperativas. 

 Para isso, é necessário distinguir elementos que demandam da produção e 

evidenciar o que deve ser considerado a partir da lógica cooperativa: 

[...] em primeiro lugar, distinguir e compatibilizar as necessidades de 

acumulação e de investimento do empreendimento (isto é, do capital), com as 

necessidades e interesses dos seus associados (isto é, do trabalho), que 

pressionam por ganhos imediatos, via antecipação ou maior divisão das 

sobras, etc [...] (GAIGER, 2006, p. 525). 
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[...] Em segundo lugar, canalizar para o empreendimento os ganhos gerados 

pelos esforços do conjunto de trabalhadores, tornando tais ganhos 

essencialmente coletivos, e ao mesmo tempo, reconhecer as diferenças entre 

os aportes individuais fazendo-lhes jus através de contrapartidas proporcionais. 

Questão do equilíbrio entre ganhos coletivos e os benefícios exclusivamente 

individuais (GAIGER, 2006, p. 525). 

 Tais exercícios somente serão equacionados, na medida em que os sujeitos 

compreendam e assumam a identidade de cooperados onde os vínculos trabalhistas e 

de produção estão voltados para o coletivo sem isso, [...] o empreendimento não 

alcança a viabilidade social que lhe permitiria transpor suas (as) fragilidades 

econômicas [...] (NUNES In: GAIGER, 2006, p. 525).  

 Num mesmo patamar são socializados entre os sujeitos os mecanismos da 

autogestão no sentido político organizacional da cooperativa (GAIGER, 2006). Aqui 

significará assumir novas posturas na compreensão ética da vida social e econômica. 

A presença de escolhas éticas indica que os trabalhadores associados, ao 

superarem a divisão entre capital e o trabalho, ingressam não apenas em uma 

nova etapa de sua vida econômica, mas em uma nova totalidade, marcada por 

vínculos indissolúveis entre valores, relações econômicas e relações sociais 

(GAIGER, 2006, p. 525-526). 

 Na contramão das relações trabalhistas inspiradas pelo capital, as cooperativas 

propõem [...] uma nova racionalidade, positivamente desprovida da apropriação privada 

do excedente [...] (GAIGER, 2006, p. 528) e ao mesmo tempo uma nova forma de 

relação trabalhista que supera toda divisão objetiva do trabalho em vista da equidade 

nas relações sociais. 

1.6. Alguns sinais de eficácia gerados pela produção cooperativa 

 Revisitando algumas literaturas sobre o cooperativismo vemos reunidos diversos 

traços que demonstram a eficácia da prática cooperativista. Dentre eles destacamos: 1 
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ambiente de trabalho participativo e democrático; 2 zelo, compromisso e eficiência dos 

trabalhadores cooperados; 3 práticas de democracia participativa; 4 confiança mútua e 

motivação para o trabalho; 5 poder de opinião e decisão da base e na base; 6 

consenso entre os cooperados; 7 decisões legitimadas; 8 adesão às estratégias 

adotadas; 9 circulação do poder; por fim, 10 participação em igualdade de posições. 

Fica claro que a eficácia da práxis cooperativa dependerá, sobretudo, da 

assimilação do pensamento e da identidade coletiva entre seus cooperados. Sem isso, 

uma cooperativa reproduzirá apenas o desejo ideal de vir a ser um espaço de produção 

autogestionário (GAIGER, 2006).  

[...] da natureza coletiva dos processos de decisão emanam orientações 

intersubjetivas de conteúdo ético, como o preceito de justiça, tão elementar 

quanto comumente desprezado, segundo o qual, ao produzir determinada 

riqueza por sua atividade laboral, cada trabalhador é legítimo merecedor de 

digna recompensa, o que equivale, em outros termos, a eliminar a injusta 

exploração [...] (GAIGER, 2006, p. 530). 

  A remuneração dos trabalhadores é outro ponto que compromete a eficácia do 

agir cooperativo. Nessa nova racionalidade produtiva os critérios de remuneração do 

trabalhador não estão baseados na demanda da produção no final de um tempo pré-

estabelecido. Valoriza-se o tempo de dedicação do cooperado, seu grau de 

competência e o emprego do conhecimento que é socializado no processo produtivo 

com os demais. O resultado está no produto que é o símbolo dos esforços do 

trabalhador e é isso que o fará competitivo no mercado junto aos produtos feitos na 

cadeia produtiva capitalista. 
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Mais recentemente, tem-se procurado agregar o valor da equidade, tantas vezes 

destacado aqui, na remuneração dos trabalhadores para se evitar o desnível na 

repartição dos ganhos. Assim: 

[...] A tendência geral [...] é aproximar as faixas de remuneração, em 

observância do princípio da equidade, sem cair num igualitarismo pleno, que 

poderia desestimular o esforço e o aprimoramento pessoal (GAIGER, 2006, p. 

532). 

1.7. Da Fábrica à Comunidade de trabalho 

Como ficaria o aspecto vivencial, o dia-dia dos trabalhadores cooperados nos 

seus ambientes de trabalho? Como destacaríamos os traços de uma geografia humana 

presentes no espaço das cooperativas? 

De antemão, para muitos cooperados a cooperativa é o lugar onde se 

expressam os mais diferenciados vínculos: familiares e de amizade caracterizando o 

trabalho como um [...] misto de atividade produtiva, convivência familiar e reunião de 

amigos [...] (GAIGER, 2006, p. 533). Isso gera comportamentos de estímulo às 

atividades e de gratificação aos benefícios recebidos não necessariamente financeiros. 

Nas cooperativas de maior quociente financeiro verifica-se no interior de sua 

organização [...] a existência de práticas de cooperação no trabalho, de reciprocidade e 

ajuda mútua e de convivência ou mística grupal [...] (GAIGER, 2006, p. 533). O cuidado 

aos colegas de profissão gera uma maior atenção às atividades desenvolvidas porque 

a atenção está voltada para aquele que a desempenha.  

[...] Essas características formam um todo sinérgico, no qual a entreajuda, o 

espírito fraterno e a satisfação, durante e após a atividade propriamente 

laboral, reforçam-se mutuamente, contribuindo para a obtenção de benefícios e 

a consolidação do empreendimento (GAIGER, 2006, p. 533). 
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 A geografia humana presente nas comunidades de trabalho está pautada sobre 

valores que vão bem além do retorno financeiro. Aliás, este é encarado como 

dependente da relação de reciprocidade, equidade e de justiça estabelecida no interior 

da comunidade. É necessária uma aproximação dos interesses pessoais aos 

interesses e necessidades coletivas (GAIGER, 2006), para se estabelecer uma 

reciprocidade entre as demandas de ambos. 

 É assim que a fábrica é tornada uma comunidade de trabalho. Com traços 

peculiares de produção, gestão e empreendimento, uma comunidade de trabalho 

socializa entre seus trabalhadores o poder de decisão e a gestão do empreendimento 

(GAIGER, 2006). A ela cabe somente [...] organizar o processo produtivo, operar as 

estratégias econômicas e dispor sobre a destinação dos excedentes (GAIGER, 2006, 

p. 235).  

 Na comunidade de trabalho: 

As pessoas se reconhecem como integrantes de um coletivo de que são os 

principais elementos constituintes e para cujo destino concorrem suas decisões 

e ações, entre elas a forma como acionam a sua capacidade de trabalho 

(GAIGER, 2006, p. 535). 

 Em resumo, as principais teorias do cooperativismo, segundo Santos (2002), 

são:   

Como teoria social, o associativismo (cooperativismo) é baseado em dois 

postulados: [...] a defesa de uma economia de mercado baseada nos princípios 

não capitalistas de cooperação e mutualidade [...] a crítica ao Estado 

centralizado e a preferência por formas de organizações políticas pluralistas e 

federalistas [...] (SANTOS, 2002, p. 33). 

Como (teoria) prática econômica, o cooperativismo inspira-se nos valores de 

autonomia, democracia participativa, igualdade, equidade [...] (SANTOS, 2002, 

p. 33). 
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 E os princípios que regem as práticas cooperativistas partindo das teorias 

citadas:  

Vinculo aberto e voluntário [...] o controle democrático por parte dos membros 

[...] a participação econômica dos membros [...] a autonomia e a independência 

em relação ao Estado e as outras organizações [...] o compromisso com a 

educação dos membros da cooperativa [...] a cooperação entre cooperativas 

através de organizações locais, nacionais e mundiais e a contribuição para o 

desenvolvimento da comunidade [...] (SANTOS, 2002, p. 34). 

 Assim, uma vez caracterizada a racionalidade cooperativa e sua práxis, como 

encarar o futuro das práticas autogestionárias de produção? A indagação que se faz é: 

será o modelo cooperativo um novo manifesto econômico? (SANTOS, 2002) 

Através de algumas idéias se estabelecerá as possibilidades das cooperativas 

constituírem um modelo contra-hegemônico ao modelo capitalista.  

1.8. QUEM ELES SÃO? ELES PODEM SOBREVIVER? 

 As questões propostas vão de encontro com a busca da identidade do modelo 

cooperativista. Após dois séculos de intensas práticas de associação econômica e 

social paira ainda uma dúvida quanto à consistência e viabilidade de tal modelo. 

 A essas perguntas acrescenta-se outra: será o modelo cooperativo um novo 

manifesto econômico em perspectiva de emergência?  Tal indagação já revela um 

passo a mais dado na história econômica e social. Constata-se que o cooperativismo é 

um modelo econômico viável e sustentável. O avanço teórico e prático que se 

apresenta agora é que esse mesmo modelo é um novo manifesto econômico, contra-

hegemônico na ordem capitalista. 

 Logo, a dúvida que se levanta a respeito da solidez da cooperação econômica 

poderia ser encarada mais como uma estratégia do capital para a derrubada da mesma 
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do que fato real. Por outro lado, as mesmas estratégias do capital se usam dos 

princípios cooperativistas para manter no mercado empresas de caráter capitalistas. A 

diferença grosseira é que essas empresas se usam de alguns princípios da cooperação 

em benefício de uma pequena parcela de associados mantendo as mesmas exclusões 

econômicas e sociais em relação aos demais trabalhadores. Na verdade, tudo isso não 

passa de uma roupagem de bem estar social. 

 Como em toda trama social encontramos os limites e as possibilidades que 

também vão marcar a história das cooperativas. Mas não resta dúvida de seu potencial 

na atualidade, sobretudo quando falamos de associações de trabalhados oriundos de 

atividades ditas marginalizadas.   

 A cooperação sempre nasce como uma experiência marcadamente local. As 

atividades que se congregam muitas vezes nascem num pequeno espaço 

desenvolvidas por um grupo pequeno. Contudo, embora nasça assim, isto não quer 

dizer que necessitem desenvolver e morrer assim. Ao contrário, como estratégia de 

desenvolvimento as cooperativas necessitariam superar o isolamento local e abrir-se 

cada vez mais para um trabalho em rede com outras cooperativas de atividades 

similares, assim a visibilidade do grupo cresce e a marginalização é superada. 

 Por ser já um ramo da economia praticado, os cooperados não devem temer em 

mostrar sua união e ousadia. Mas ao contrário, propor como é possível e viável o setor 

solidário da economia (SANTOS, 2002), em contraposição à distribuição desigual dos 

lucros capitalistas.  
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 E mesmo quando se trata do controle estatal dos bens e dos lucros a 

cooperativa deve-se mostrar como uma alternativa diante das decisões centralizadas 

do Estado. A prática da participação política e econômica como principio norteador da 

cooperação permite tal possibilidade.  

 A maioria das cooperativas nasce nos países não hegemônicos em relação à 

economia capitalista. Muitos desses Estados, no passado, foram marcados por 

experiências de colonização, de autoritarismo e de discriminação social (SANTOS, 

2003). Isso revela um Estado frágil e detentor de uma dívida social que não poderá 

sanar.  

 Daí a participação política como práxis democrática ser uma alternativa viável 

diante do controle estatal. No interior das cooperativas se pratica a democracia 

participativa, uma vez que essa já é um principio comum que norteia toda a práxis entre 

os cooperados. O Estado poderá apreender dessa forma de gestão resignificando suas 

práticas políticas, ampliando suas estratégias de administração além da inclusão de 

novos sujeitos que permita a descentralização do poder político e burocrático 

(SANTOS, 2003). 

 Dessa maneira, as cooperativas podem seguir resistindo, ampliando e 

emancipando as alternativas contra-hegemônicas e estabelecendo uma nova lógica 

social e econômica global.    
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1.9. Cooperativa Verde de Manicoré – COVEMA: origem e formação 

 

O município brasileiro de Manicoré está localizado às margens do Rio Madeira, sul 

do Estado do Amazonas, tendo uma estratégica posição geográfica, pois está entre as 

capitais Manaus e Porto Velho. Sendo que sua população costuma deslocar-se 

periodicamente para as duas capitais. O município de Manicoré fica à 390 Km da 

cidade de Manaus, o nome “Manicoré” provem do nome da tribo indígena “Anicoré”  e 

significa “Filho de Deusa”. 

O município tem sua economia voltada para diversas atividades, mas a maior parte 

de sua riqueza esta na produção agrícola e no extrativismo. Destaque para o cultivo da 

banana, da melancia e da farinha, além da extração da borracha e da castanha da 

Amazônia. Entre outras fontes econômicas, destacam-se ainda o comércio e os 

empregos gerados diretos e indiretamente pela prefeitura do município e pelo governo 

estadual. 
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Manaus

Manicoré

 

Fig.1. Localização do Município de Manicoré- AM. 

 

A extração da castanha da Amazônia tem crescido de maneira significativa no 

município e ao mesmo tempo a unidade socioprodutiva familiar tem se organizado a 

ponto de tornar-se uma atividade já de destaque na economia do município assim 

como do estado do Amazonas pelo alto grau de exportação do produto. 

Hoje, a Cooperativa Verde de Manicoré – COVEMA representa a principal 

mediadora entre os produtores extrativistas de castanha e o mercado consumidor 

localizado no estado do Amazonas, principalmente na capital Manaus e em outras 

cidades do Brasil. 
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A Cooperativa Verde de Manicoré foi fundada no dia 05 de junho de 2006 no 

município de Manicoré com a iniciativa de vinte sócios inicialmente. Entretanto, as 

articulações para a formação da Cooperativa, que reunissem os produtores da 

castanha, vêm desde o ano de 2001 através do Conselho Nacional dos Seringueiros – 

CNS que, naquele ano, se instalava no município de Manicoré. 

O objetivo do CNS era sensibilizar os coletores de seringa do município à 

organização em associações ou em comunidades para a garantia dos direitos e 

deveres como extrativistas. O trabalho começou de forma muito simples partindo da 

organização da documentação dos extrativistas através das visitas nas comunidades 

onde se colocava a importância da organização social por intermédio de associações.  

Aos poucos, essas associações foram surgindo. Depois de um curto período já 

contabilizavam em torno de 80 associações no ano de 2001. O Conselho Nacional dos 

Seringueiros, como instituição mediadora desse processo de fundação e organização 

dos extrativistas produtores, ficou responsável pela legalização dos documentos junto 

aos cartórios do município de Manicoré e demais entidades legais. Esse seria o 

primeiro passo dado o que acarretaria mais tarde na expansão dessas associações 

numa central de associações do município de Manicoré e posteriormente na formação 

da COVEMA. 

Uma vez organizada legalmente as associações a questão crucial passa a ser a 

organização da produção. Inicialmente, os produtores reunidos nessas associações 

trabalhavam, sobretudo com a coleta da seringa, porém considerando a polivalência 

dos extrativistas (WITKOSKI, 2007), o CNS viu a necessidade de organizar a produção 
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deles considerando outros produtos como o óleo de copaíba e a castanha da 

Amazônia. 

Por outro lado, o próprio Conselho Nacional dos Seringueiros constatou também a 

atuação de uma madeireira na região, a Madeireira Gethal Amazonas S.A que estava 

retirando indiscriminadamente madeira da região e ao mesmo tempo em que não se 

preocupava com as conseqüências dessa ação para os produtores da região. Assim, o 

CNS passou a pressionar a mesma madeireira para mudar essa postura de 

exploradora e mediar um projeto que envolvesse maior sustentabilidade para os 

extrativistas do município.  

Logo, através de reuniões de articulações entre o CNS, as associações dos 

extrativistas e seus representantes e a madeireira firmou-se o acordo da mesma 

madeireira articular outras entidades para a organização da cadeia produtiva desses 

extrativistas e assim sanar a dívida ambiental e social que ela teria com os produtores 

e com o município de Manicoré.   

As localidades em torno da área de atuação dessa madeireira todas trabalhavam 

com a coleta de castanha. A partir dessa atividade e do acordo estabelecido a 

madeireira tinha por obrigação de contatar entidades que pudessem assessorar os 

produtores e assim tornar a produção da castanha mais viabilizada economicamente 

na região.    

Essa madeireira fez contato com uma ONG, o Instituto Brasileiro de Educação 
em Negócios Sustentáveis – IBENS para virem ao município de Manicoré e 
tentar ver de que forma ajudaria as comunidades que estavam em torno das 
madeireiras. O IBENS veio à Manicoré e também viu que havia uma produção 
naquele local onde se estava explorando madeira, havia uma produção muito 
grande de castanha e que era vendida a um preço muito baixo. (Maria Suely 
Gomes Benlolo, Presidente da COVEMA entre 2008-2010. Entrevista de 
campo, fevereiro/março de 2010). 
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 A partir desse diagnóstico, o Conselho Nacional dos Seringueiros viu a 

necessidade também de contatar outras entidades para complementar o diagnóstico 

feito pelo IBENS e ao mesmo tempo apontar caminhos para viabilizar a produção da 

castanha na região. O CNS entrou em contado com a Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM) – naquele momento conhecida como Universidade do Amazonas 

(UA) – e um pesquisador que estava desenvolvendo sua tese de doutorado sobre a 

unidade socioprodutiva da castanha no município de Manicoré, colocou-se à disposição 

para assessorar os produtores com o apoio do IBENS. 

O CNS com as articulações que ele já tinha conseguiu o contato com o pessoal 
da UA, na época Universidade do Amazonas, e houve um rapaz (pesquisador) 
que estava fazendo o doutorado sobre a produção da castanha. Esse aluno 
(pesquisador) veio para o município fazer a tese dele e ficou em torno de um 
mês nas comunidades que estava em torno dessa madeireira com o apoio do 
IBENS que era a ONG para tentar ver de que forma pudesse trabalhar essa 
produção para gerar uma renda nas comunidades (Suely Benlolo, Presidente da 
COVEMA. Pesquisa de campo, fevereiro/março de 2010). 

 

 A primeira constatação levantada a partir da pesquisa feita pelo estudante era 

que havia uma grande produção de castanha na região, entretanto o produto estava 

sendo repassado a um preço muito abaixo no mercado o que tornava a unidade 

socioprodutiva extremamente inviável para seus os produtores. 

 Um dos principais compradores da produção eram os atravessadores2 da região 

que compravam a castanha a um preço que não representava nem a metade da 

porcentagem do valor do produto no mercado, logo a produção era quase baseada 

                                                           
2 A figura do atravessador e sua função na cadeia produtiva da castanha serão aprofundadas nos próximos capítulos, 

mas de antemão o atravessador é visto pelos produtores como explorador o que nos remonta aos mascates que 

vendiam e compravam os produtos naturais da Amazônia a um preço bastante inferior ou trocavam por outros 

produtos que os produtores não tinham acesso. 
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num sistema de troca ou escambo3. Ademais, a própria castanha era de baixíssima 

qualidade, pois era coletada e armazenada de maneira precárias o que tornava o 

produto com um valor mais baixo ainda.  

Com a pesquisa que o colega fez em cima da produção da castanha percebeu-
se que abaixo do preço era o que se vendia para o atravessador que pagava um 
preço muito baixo, muitas vezes a troco do produto e porque o produto não tinha 
uma qualidade. A castanha era simplesmente tirada da mata. Tiravam-se as 
amêndoas e vendia-se naquele mesmo momento, lata, litro, o atravessador 
comprava tudo (Suely Benlolo, Presidente da COVEMA. Pesquisa de campo, 
fevereiro/março de 2010).    

 A conclusão de tudo isso é que havia a necessidade urgente de se mudar esse 

quadro. Por outro lado, havia um potencial para essa mudança, pois os produtores já 

estavam organizados em associações. Havia o Conselho Nacional dos Seringueiros 

que era o principal mediador nesse processo de viabilizar a produção da castanha e 

agora se tinha o apoio do IBENS através da Madeireira Gethal Amazonas S. A. e das 

orientações do estudante da UFAM. 

Assim, viu-se a necessidade de inserir técnicas de melhoramento da coleta e 

armazenagem da castanha juntos aos produtores e o levantamento de um capital junto 

aos órgãos financiadores que pudessem custear a produção para que a mesma não 

fosse mais repassa ao atravessador. Essas eram as prioridades estabelecidas, de 

maneira que o CNS seria o principal mediador. Mas o Conselho sentiu muita 

dificuldade em mediar esse processo como representante de outras associações que já 

possuíam um caráter jurídico independente. Assim, em 2002 foi formado o Conselho 

das Associações dos Agroextrativistas do Município de Manicoré – CAAM. O Conselho 

                                                           
3 Sistema de troca de produtos sem a intermediação do dinheiro, prática muito comum na Amazônia colonial e ainda 

nos dias atuais. 
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tinha a missão de representar todas as associações que foram organizadas pelo CNS 

nesse processo de viabilização da produção da castanha no município de Manicoré. 

 No entanto, logo após a primeira safra (2002-2003), já mediada pelo CAAM o 

mesmo sentiu outra dificuldade. O caráter jurídico dessas associações não permitia as 

mesmas desenvolverem atividades de cunho financeiro e comercial. Mais uma vez 

recorreu-se ao Conselho Nacional dos Seringueiros que convocou uma reunião para 

tentarem solucionar tal questão, uma vez que uma nova produção estava sendo 

encaminhada e o volume de castanha era o dobro da primeira.  

 Assim, reuniram-se o CAAM, o CNS juntamente com o IBENS e a Agência de 

Florestas e Negócios Sustentáveis – AFLORAM, hoje Agência de Desenvolvimento 

Sustentável – ADS e demais comunidades da região. Na reunião viram que uma saída 

para a questão era a formação de uma cooperativa que pudesse viabilizar e 

comercializar toda a produção da castanha e posteriormente demais produtos.  

 Dessa reunião foram escolhidas 20 pessoas para a organização de uma 

assembléia que reunisse todos os produtores ou pelo menos uma maioria e a partir de 

uma votação para criar a cooperativa, nomeá-la e eleger os primeiros membros da 

direção. Isso com caráter de urgência e ao mesmo tempo sem que os membros 

soubessem como funcionava uma cooperativa.  

De qualquer forma, organizou-se e a cooperativa foi chamada de Cooperativa 

Verde de Manicoré – COVEMA com a adesão de 20 sócios fundadores, uma vez que 

ela não poderia agregar um número maior de pessoas inicialmente. Logo foram 

escolhidas 20 pessoas representando cada pólo das associações do CAAM. No dia 05 
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de junho de 2006 foi realizada a Assembléia de fundação da COVEMA e no dia 12 de 

janeiro de 2007 conseguiu-se a documentação que possibilitasse a mesma a 

desenvolver suas atividades como cooperativa. 

No começo, as atividades consistiam no apoio de coleta, armazenamento, 

transporte e comercialização da castanha in natura na entre safra. Foi proporcionado 

aos coletores treinamentos em manejo da castanha, preparação para certificação 

orgânica e construção de um paiol para armazenamento e secagem do produto. 

Com a criação da Cooperativa Verde de Manicoré o CAAM continuou com a 

organização social das comunidades do município juntamente com o CNS, por outro 

lado, a COVEMA passaria a gerenciar e comercializar toda a cadeia produtiva da 

castanha no município de Manicoré.  
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CAPÍTULO II 

AS FORMAS DE GERENCIAMENTO DA COVEMA CONSIDERANDO O 
EXTRATIVISMO DA CASTANHA 

 

O eixo temático para a compreensão do capitulo gravita em torno da unidade 

socioprodutiva da castanha. Aqui se intentará compreender a organização dessa 

unidade socioprodutiva e seu beneficiamento a partir da Cooperativa Verde de 

Manicoré. 

 O capítulo encerra com uma reflexão sobre a polivalência das atividades 

desenvolvidas pelo camponês amazônico4, sobretudo, o camponês morador da várzea 

amazônica e o quanto essa polivalência na produção abre perspectivas para outras 

atividades de beneficiamento no espaço da COVEMA.  

2.1. A unidade socioprodutiva da castanha no município de Manicoré 

O manejo da castanha no município de Manicoré constitui uma das atividades da 

base econômica do município. Nas diversas localidades que formam o município 

muitos produtores trabalham com a extração da castanha, mas de forma isolada e sem 

grandes incrementos nessa produção. 

Foi isso que o Conselho Nacional dos Seringueiros percebeu juntamente com 

algumas comunidades organizadas e que mais tarde tornaram-se associações. A 

produção da castanha potencialmente poderia tornar-se uma atividade de maior valor, 

desde que a mesma passasse por um tratamento mais cuidadoso da extração até o 

beneficiamento e venda no comércio. 

                                                           
4 São cultivadores rurais – criadores, extrativistas, pescadores (produtos florestais, pesca e caça). 
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A Cooperativa Verde de Manicoré foi criada para mediar e oferecer melhores 

condições para tal incremento, entretanto bem antes da COVEMA ser constituída as 

atividades de melhoramento da unidade socioprodutiva da castanha já estavam sendo 

implantadas através do CNS e do CAAM com o apoio de outras entidades. 

O beneficiamento da primeira produção, já dentro dessa nova articulação, contou 

com um capital inicial de R$ 6 mil e com a produção de 20 famílias5 que se 

interessaram pelo novo projeto de manejo que agora recebia apoio de entidades de 

produtores organizados o que antes não acontecia. O único mediador da produção era 

a figura do atravessador que, segundo boa parte dos produtores entrevistados, 

significava mais uma figura nociva ao processo produtivo de que parceiro na produção.  

O atravessador é aquele que passa nas localidades comprando os produtos dos 

camponeses, sobretudo da várzea amazônica. Na negociação pouco se discute o 

preço, pois o negociante já chega impondo suas condições de compra que em geral 

está abaixo do preço que valeria no mercado.  

Durante as entrevistas de campo os produtores viam com certa vantagem o fato do 

atravessador repassar, no ato da compra, o valor pelo produto, pois comparando com o 

processo do projeto “Castanha do Brasil” o repasse é sempre depois e muitos 

produtores achavam desvantagem receber após a venda ou repasse da produção. Isso 

nos revela o quanto a cadeia produtiva tornou-se imediatista com o ritmo e as 

condições impostas pelo atravessador.   

                                                           
5 Grande parte das atividades desenvolvidas pelos camponeses amazônicos tem como base a produção familiar. 
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Por outro lado, a castanha ofertada era de baixa qualidade sem tratamento algum. 

O produto somente recebe o tratamento na hora da coleta, assim fica com o 

atravessador toda a tarefa de melhorar esse produto. A questão é que isso vai 

influenciar no preço que sempre será baixo, tornando-se, no final do acordo, uma troca 

lembrando o que acontecia na Amazônia colonial com o sistema do escambo. 

Esse tipo de realidade as entidades dos produtores organizados como o Conselho 

Nacional dos Seringueiros e depois o Conselho das Associações dos Agroextrativistas 

de Manicoré deveriam combater propondo uma nova maneira de organizar a produção 

da castanha.  

Para isso, duas tarefas eram importantes: a primeira seria a de não mais repassar a 

produção de castanha para o atravessador, a começar por essas 20 famílias. A 

segunda tarefa seria o melhor tratamento para a extração, o manejo e o beneficiamento 

da castanha para torná-la um produto de melhor qualidade. Com essas tarefas 

cumpridas se poderia agregar um valor maior ao produto e assim se pagar um preço 

justo ao produtor e suas famílias. 

De antemão, o capital levantado de R$ 6 mil pelo CNS já consignaria a produção o 

que não obrigaria essas 20 famílias a repassarem a produção para o atravessador e 

sim para o CNS. Por outro lado, o melhoramento da produção poderia ser feito com a 

implantação de algumas técnicas que se chamou de “boas práticas”6. As boas práticas 

consistiam na lavagem, secagem, retirada da castanha “chocha”, quebrada e também a 

                                                           
6 As “boas práticas” foram técnicas desenvolvidas para o aperfeiçoamento do manejo da castanha. Elas foram 

elaboradas e implantadas pelo pesquisador Aguimar (UFAM) que na época pesquisava sobre a unidade 

socioprodutiva da castanha no município de Manicoré.   
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eliminação da castanha possivelmente contaminada pela aflatoxina7. Essas tarefas 

foram executadas e logo os bons resultados vieram. Essa nova organização da 

produção da castanha chamou-se projeto “Castanha do Brasil”. 

O projeto “Castanha do Brasil” foi o primeiro passo para a mudança da unidade 

socioprodutiva da castanha no município de Manicoré. As vinte famílias que formaram 

o projeto repassaram ao CNS um volume de 400 latas de castanhas. O preço inicial 

pela medida de castanha (uma lata de 5 litros) era de R$ 2,50 era preciso agregar mais 

valores a esse preço considerado baixo. Logo, o capital levantado pelo CNS e a 

valorização do produto devido essa castanha já ter recebido as “boas práticas” 

conseguiu-se agregar os valores esperados, de maneira que o preço final na 

entressafra passou de R 2,50 para R$ 4,50.   

Nesse momento, o Conselho das Associações dos Agroextrativistas de Manicoré – 

CAAM, já era parceiro e mediador da produção juntamente com o CNS e o mesmo 

CAAM se responsabilizou pela venda da castanha. Houve nessa primeira tentativa 

100% de venda dessas 400 latas. Assim, pagou-se o financiamento feito pelo CNS e 

ainda foi repassado mais R$ 1,50 para cada família produtora como lucro obtido na 

produção.  

Esse resultado inicial causou um impacto positivo e renovou o ânimo dos 

produtores. Ao mesmo tempo em que outros produtores passaram a se interessar pelo 

projeto. Nessa etapa, concluiu-se que se mais famílias estivessem envolvidas e as 

                                                           
7 As aflatoxinas são um grupo de micotoxinas produzidas por muitas das espécies do fungo Aspergillus. Substância 

tóxica que cresce principalmente em amendoins, sementes de algodão, milho e outros tipos de amêndoas como a 

castanha da Amazônia. 
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melhorias na produção continuassem com as “boas práticas” a produção poderia 

dobrar de volume, assim como o valor no mercado e o retorno justo seria maior 

também para os produtores de castanha no município. 

Iniciado o projeto “Castanha do Brasil”, percebeu-se uma nova maneira de 

organizar a produção de castanha no município de Manicoré. E tal novidade iria atingir 

diretamente a maneira como as famílias extrativistas lidam com a castanha. Isto é, 

cada família teria que aplicar as “boas práticas” durante a produção e ao mesmo tempo 

esperar a venda e a compra do produto no mercado para assim receber e isso após o 

repasse ao projeto. Logo, um novo ritmo se implantava na cadeia produtiva e o 

imediatismo era deixado. O produtor que viesse a aderir ao projeto teria que se 

adequar a essas exigências, mas pela experiência inicial constatou-se que elas eram 

necessárias e que causaram um positivo resultado quanto à valorização da castanha e 

seu valor no mercado. 

De imediato, esses foram os resultados obtidos. E tais resultados teriam que ser 

alcançados com certa urgência. No ano seguinte mais famílias estavam interessadas 

no projeto “Castanha do Brasil” e logo repassam as suas produções de castanha ao 

projeto. Assim, o volume foi aumentando. No primeiro ano do projeto foram 400 latas, 

no segundo ano entre 1.000 a 1.200 latas até chegar às cifras das toneladas nos anos 

posteriores. 

Além dos valores numéricos outra conquista importante com o projeto foi o aumento 

da qualidade da castanha. Em 2004, foi mandada uma amostra de castanha para um 

laboratório para se fazer a análise do grau de alflatoxina e constatou-se que o índice de 
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contaminação foi reduzido a praticamente zero graças ao processo de lavagem, 

secagem, separação e captação da castanha ainda nos castanhais.  

As “boas práticas” favoreceram a melhoria e a eliminação dos fungos e isso 

favoreceu a procura do produto por mais pessoas, pois era uma castanha limpa. E 

durante o processo a amêndoa de melhor qualidade tinha um melhor aproveitamento 

aumentando ainda mais o volume da produção8.  

Assim, no mesmo ano do exame houve também a certificação do produto através 

da IMO CONTROL com o apoio da Agência de Florestas e Negócios Sustentáveis – 

AFLORAM. Foi outro passo importante, pois com a certificação fica legalizado que a 

castanha, que já é um produto orgânico, é de natureza orgânica uma vez que ela 

recebe o selo para esse reconhecimento. Tal certificação agregou mais 25% ao valor 

da castanha por agora ela ter um selo de produto orgânico.  

Um produto que já estava reconhecido como orgânico e de excelente qualidade 

teve um bom retorno no comércio. Mas tal resultado somente foi possível alcançar pelo 

esforço coletivo dos extrativistas agregado às parcerias com instituições9 sérias que 

apoiam atividades econômicas e sociais onde a racionalidade ambiental e a equidade 

econômica estejam juntas e mais o acesso à tecnologia que favorece à pesquisa e o ao 

controle de qualidade.  

                                                           
8 Para se ter uma idéia, a castanha que não recebe as “boas práticas” fica num volume de três medidas de latas de 

castanha. A produção que passa pelas “boas práticas” o volume fica em torno de cinco medidas a mais.  
9 Alguns pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) contribuíram significativamente com suas 

pesquisas, para o melhoramento da produção da castanha no município de Manicoré.  
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Com esses resultados positivos o projeto passou a trabalhar com uma grande 

quantidade de castanha necessitando de um maior espaço para a armazenagem e 

beneficiamento da castanha e necessitava investir em equipamentos de maior 

tecnologia.  

 Por isso, no ano de 2005 foi adquirido um capital junto ao Fundo de 

Desenvolvimento Humano do Amazonas – FDH para aquisição de equipamentos para 

secagem e extração de óleo. Paralelamente o CAAM apresentou uma proposta à 

Prefeitura Municipal de Manicoré para a instalação dos equipamentos em um galpão de 

processamento de grãos da extinta Companhia Brasileira de Armazenamento – 

CIBRAZEN, que se encontrava desativada. Esta concedeu, via concessão de uso do 

imóvel. A antiga usina sofreu uma reforma, os equipamentos foram instalados e logo 

passou a funcionar o processamento da castanha num espaço maior com uma melhor 

infraestrutura.  

 No mesmo ano de 2005 com o apoio da Agência de Fomento do Amazonas – 

AFEAM, o CAAM deu inicio a um novo processamento de castanha com a compra de 8 

mil latas de castanha junto aos produtores. Essa produção passou pelo processo de 

secagem na unidade socioprodutiva, sendo em seguida processada para a obtenção 

de amêndoa em uma empresa terceirizada no município de Humaitá que obteve 17 

toneladas de amêndoas, garantindo um preço de 40% acima do praticado no local pelo 

coletor.  

 Na safra de 2006 foram produzidas 57 toneladas de castanha que foram 

beneficiadas e comercializadas pelo CAAM. Mas o mesmo passou a sentir dificuldades 
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de comercializar por ser apenas um Conselho de associações. Ou seja, juridicamente 

estava impedido de mediar qualquer transação comercial. Para sanar tal dificuldade foi 

criada a Cooperativa Verde de Manicoré – COVEMA, cujo processo de criação já foi 

tratado no capitulo primeiro desse relatório. Assim a COVEMA passa a gerenciar as 

responsabilidades como pessoa jurídica das ações antes desenvolvidas pela CAAM e 

também pelo CNS. 

 Em 2007 com o apoio institucional do Banco do Brasil através da Estratégia para 

o Desenvolvimento Regional Sustentável – DRS, a COVEMA conseguiu um capital de 

giro e recursos que possibilitaram a aquisição de novas máquinas e equipamentos 

necessários para maior aperfeiçoamento da linha de produção da castanha. Com esse 

novo investimento pôde-se gerar 50 postos de trabalho diretos na usina de 

beneficiamento da Cooperativa. A produção desse ano ficou em torno de 277 toneladas 

de castanha in natura que após beneficiada gerou uma produção de 80 toneladas de 

amêndoas que logo foram vendidas. 

2.2. O processo de beneficiamento e de produção da castanha in natura na 
Cooperativa Verde de Manicoré 
 

O próximo passo será compreender como ocorre todo o processo de 

beneficiamento da castanha in natura desde as localidades até a comercialização das 

amêndoas. 

O primeiro passo é o planejamento a partir de uma avaliação geral das atividades e 

metas estabelecidas na última safra. Feita tal avaliação se planejam as atividades da 

Cooperativa e se estabelecem as novas metas que se desejam alcançar. Nessa etapa 



48 

 

toda a diretoria da COVEMA participa e uma vez planejada as atividades é socializado 

aos demais membros cooperados seja na usina ou nas comunidades onde há 

cooperados. 

O planejamento é pautado em algumas metas que se deseja alcançar. A meta 

prioritária é a compra dos produtores da castanha e sua posterior venda a um preço 

que ofereça retorno justo e equitativo ao cooperado. Para isso, pensa-se em quanto 

recurso a Cooperativa irá precisar para agregar o valor ao produto final, uma vez que 

nem sempre o preço de mercado dá um retorno justo ao produtor. Em seguida, as 

associações e as comunidades onde estão os cooperados são contatadas para ver 

como está a produção local. E assim, pensa-se um valor de venda da castanha para o 

mercado. 

Há também uma agenda de visitas às comunidades, pois a diretoria da Cooperativa 

tem a missão de acompanhar os cooperados em suas localidades e os mesmos 

exigem que essas visitas sejam feitas com regularidades.  

Nas visitas de planejamento nas localidades a primeira atividade desenvolvida é a 

eleição dos paioleiros. Estes, por sua vez, cuidam dos paios que armazenam a 

produção de várias comunidades, pois é difícil cada produtor ter seu paiol próprio para 

armazenar a sua produção. Logo, existe um paiol central por pólo onde agrega a 

produção de diversas comunidades.  

A escolha dos paioleiros é feita pelos cooperados nas comunidades acompanhada 

por alguns membros da diretoria durante as visitas de campo. O paioleiro é a ponte 

entre a usina e a localidade onde os cooperados extraem as castanhas. Ele oferece 
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todo o suporte de material e de equipamentos de trabalho que são obtidos na usina da 

Cooperativa, além de acompanhar todo o processo de extração e tratamento da 

castanha na sua localidade atentando para a qualidade, quantidade e pagamento, 

quando necessário aos produtores cooperados.  

A equipe da diretoria que vai às localidades esta também incumbida de atualizar os 

produtores cooperados através de treinamentos para a melhoria e manutenção da 

qualidade da produção da castanha. Todo treinamento dado tem como base as “boas 

práticas” que cada produtor fica responsável de aplicar na sua produção no decorrer da 

extração.  

Na mesma ocasião, os membros da diretoria expõem os cálculos da produção, a 

prestação de conta e quanto será repassado o valor ao cooperado na safra e os 

possíveis adicionais.  

O produtor, a partir das “boas práticas”, coleta e lava a castanha. Depois de seca 

essa castanha é ensacada e levada para o paiol central da localidade do produtor. No 

paiol central na hora que o produtor cooperado entrega a produção, o paioleiro vê a 

qualidade da castanha, faz a medição do volume dado e faz o pagamento ao produtor.  

A castanha fica armazenada nos paios centrais até se obter uma quantidade 

suficiente para que se possa encher um barco. Uma vez que se obtém essa grande 

quantidade o paioleiro ensaca a castanha e os produtores no dia do embarque da 

castanha se reúnem para colocarem a castanha no barco. 
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No momento que a castanha está no barco ela fica sobre a responsabilidade da 

direção da Cooperativa. O paioleiro acompanha a castanha até à usina de 

beneficiamento na sede do município. Quando o barco chega ao porto ele comunica à 

equipe da usina que providencia o transporte. Na usina é feita outra inspeção da 

qualidade da castanha para constatar se está de acordo com o que foi repassado para 

o paioleiro ainda nas localidades.   

Depois de medida e de registrada faz-se a separação da castanha que é orgânica 

(manejada) e aquela que não passou pelo tratamento das “boas práticas”10. As 

castanhas são separadas e colocadas nos boxes que estão divididos por localidades 

do município. Toda a produção que chega à usina é registrada num livro de controle de 

produção. 

Uma vez armazenada a castanha fica descansando por um tempo nos boxes 

esperando mais um tempo para ser beneficiada. Somente quando se reúne uma 

grande quantidade contemplando um grande número de comunidades é que se 

começa a beneficiar a castanha. A meta diária do beneficiamento feito pelas 

colaboradoras da usina é de uma tonelada por dia. Assim, durante vinte e um dias, que 

é corresponde os dias úteis de um determinado mês, dá-se para trabalhar vinte e uma 

toneladas de amêndoas.    

O processo continua com a desidratação das castanhas no secador rotativo, pois 

elas apresentam um alto grau de umidade. Logo em seguida elas são mandadas para 

a estufa num curto espaço de tempo. Depois de desidratada elas passam pela 

                                                           
10 A COVEMA também recebe as castanhas que não passaram pelo processo das “boas práticas”. Essas passam 

posteriormente pelo processo das “boas práticas” na própria usina. 
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autoclave para melhorar a quebra e posteriormente para a quebra que é totalmente 

manual. 

Uma vez quebradas, as amêndoas são pesadas, para medir a quantidade da 

produção e assim repassar o pagamento às colaboradoras da usina que é feito de 

acordo com o total da produção. Feito isso, as amêndoas são classificadas por 

tamanho: grande e média, pequena e também são separadas as quebradas. Por 

tamanho, as amêndoas voltam à estufa e posteriormente são selecionadas e 

empacotadas. Uma pequena amostra é retirada para o exame no laboratório para o 

controle da aflatoxina. E em seguida, começam as entregas aos compradores que 

previamente já encomendaram o produto. Nesse processo é possível estocar as 

amêndoas por um ano. 

O período de recesso por safra da castanha é de dois meses. Esse tempo os 

trabalhos de beneficiamento são suspensos na usina e ficam funcionando apenas as 

atividades mais burocráticas encarregadas pela área administrativa da Cooperativa.   

Olhando para a produção da castanha e todo processo de manejo e beneficiamento 

observa-se que a mesma tem provocado a organização da unidade socioprodutiva de 

outros produtos agro-extrativistas.  

A polivalência da produção é um traço peculiar do camponês amazônico tal 

característica passou a ser um elemento importante para a continuidade do 

desenvolvimento das atividades da COVEMA é preciso compreender agora tal 

importância considerando as observações dos produtores cooperados. 
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2.3. Cooperativa Verde de Manicoré: a polivalência da produção que abre 
perspectivas 

 
 
O extrativismo, nos dias atuais, para os camponeses amazônicos, não mais 
configura como o único ou principal componente da produção, como o havia 
sido, à época, do látex ou o cacau. O extrativismo – seja vegetal ou animal – 
(caça e pesca) – comparece à unidade de produção familiar camponesa 
associado, de modo intrínseco, à agricultura de corte e queima, à pequena 
criação de animais, cuja principal finalidade é a subsistência e, depois, à 
comercialização. Ele deixa der ser, igualmente, extrativismo de um só produto, 
para ser exercido de modo diversificado. Assim, o extrativismo apresenta-se no 
interior da unidade de produção familiar como um dos componentes dos 
diversos subsistemas que integram o sistema de produção camponês. Como 
elemento importante da estratégia da produção familiar, sua prática depende de 
alguns fatores, como o calendário dos trabalhos agrícolas, força de trabalho 
disponível, mercado (local, regional, nacional ou internacional) para os produtos, 
agentes da comercialização, preferência dos membros da família por este ou 
aquele produto extrativo etc. Essa visão do extrativismo reafirma nosso 
entendimento de que os camponeses amazônicos desenvolvem atividades 
polivalentes – são agricultores, criadores e extrativistas (de produtos vegetais e 
animais) [...] (WITKOSKI, 2007, p. 254). 

 
 

O produtor cooperado foi indagado, nas entrevistas, a evidenciar as melhorias11 

que ele sentiu ao se filiar à COVEMA. Das respostas dadas três melhorias são 

marcadamente pontuadas. 

 A primeira delas é a melhoria econômica. Pois, ele reconhece que antes havia 

pouco retorno financeiro para muito trabalho devido o atravessador ser o principal 

comprador da castanha e este por sua vez não pagava um preço justo que fosse 

compatível com as demandas da unidade socioprodutiva da castanha.  

Com o trabalho cooperativo percebeu-se de imediato que o repasse ao produtor 

era justo e representava o real valor que a castanha tinha no mercado a partir da 

unidade socioprodutiva. 

                                                           
11 Melhorias entendidas aqui como um processo de mudança e superação da unidade  socioprodutiva da 

castanha que se revelada extremamente frágil e injusta para o produtor 
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A segunda melhoria mais apontada foi a valorização do produto. O manejo antes 

das “boas práticas” era feito de qualquer forma pelo produtor. Não se tinha o mínimo de 

cuidado no momento da extração da castanha e devido ao imediatismo na produção da 

mesma logo se repassava ao atravessador.  

Essa falta de tratamento, além de encarecer o preço do produto final que o 

próprio castanheiro sentiria também, fazia com que circulasse no mercado um produto 

de baixa qualidade expondo a sérios riscos a saúde dos consumidores, além de 

comprometer a própria unidade socioprodutiva.  

Com as “boas práticas” essa realidade muda, pois a castanha recebe o 

tratamento desde o primeiro momento do manejo e isso resulta num produto de alta 

qualidade, orgânico e com forte aceitação pelo mercado. 

A terceira melhoria é a formação dos produtores. A formação, na verdade, foi o 

primeiro passo dado para serem sentidas, com certo tempo, as melhorias na unidade 

socioprodutiva da castanha, devido à praticidade das formações desenvolvidas em 

forma de oficinas das “boas práticas”.  

Esse passo resultou em outro, a formação política e o sentido de coletividade 

que são as bases para o desenvolvimento de uma cooperativa e sua consolidação. Foi 

partindo dessa metodologia de trabalho que a COVEMA pôde organizar toda sua 

formação política e social sempre a partir das questões práticas. 

 Com o tempo foi sentida a mudança no produtor cooperado na maneira como 

ele lida com seu produto mais valorizado, com o trabalho que passa a ser mais 
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motivado e consigo mesmo, pois foi sentida que sua estima, em alguns casos, foi até 

reconquistada. 

Essas melhorias consolidaram-se em benefícios. Isto é, já existe um clima de 

consolidação das melhorias alcançadas pela COVEMA, já não mais ações isoladas ou 

em fase de consolidação.  

Um primeiro benefício consolidado é a valorização do produtor cooperado e, por 

conseguinte, do seu produto. O segundo beneficio seria a consciência de coletividade e 

cooperação entre os produtores, o que antes era um trabalho isolado, imediatista e 

injusto passou a ser visto com olhar comunitário onde a força esta na capacidade de 

cooperar uns com os outros dentro da unidade socioprodutiva da castanha. 

Por outro lado, tais melhorias e benefícios puderam abrir caminhos de 

perspectivas em relação ao manejo diferenciado com outras unidades produtivas dos 

mesmos produtores cooperados. Eles passaram a enxergar as potencialidades dos 

outros produtos com que trabalham e viram que é possível desenvolver as mesmas 

lógicas de organização aplicadas na unidade socioprodutiva da castanha através da 

COVEMA nas demais unidades produtivas como o açaí, o óleo de copaíba, a banana, 

a farinha etc. 

Nesse sentido, a Cooperativa Verde de Manicoré, já percebendo tal demanda 

reformulou seu Estatuto em vista de incluir às demais unidades de produção dos seus 

cooperados. Essa polivalência dos produtores cooperados passou a ser o fio condutor 

dos objetivos da COVEMA que a médio e longo prazo deverá ir se organizando 
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tecnicamente a fim de dinamizar-se para essa inclusão em perspectivas de polivalência 

traço característico dos camponeses amazônicos. 

Assim o objetivo principal da Cooperativa Verde Manicoré passa a ser: 

[...] O estímulo, o desenvolvimento progressivo, o trabalho coletivo e a defesa de suas 
atividades econômicas, de caráter comum, principalmente a produção Agroextrativista e 
de pesca. Produtos extrativistas: Castanha do Brasil, copaíba, borracha, açaí, andiroba, 
cacau, buriti, babaçu, cumaru, murumuru, tucumã, mel de abelha, cipós, caiaué e sova; 
essências; madeira; e os produtos da agricultura: banana, macaxeira, mandioca, feijão, 
milho, laranja, cará, mamão, maracujá, melancia, abacaxi, cupuaçu, jerimum, maxixe, 
arroz, café, pupunha, limão, melão, goiaba, caju, coco, tangerina, acerola, graviola, 
milho, abacate, cana de açúcar, pimenta do reino, tomate, pimenta, pimentão, pepino, 
repolho, cenoura, alface etc. Produtos Madeireiros, não madeireiros e de pesca. 
A compra e venda (comercialização) em comum de suas produções Agroextrativistas 
nos mercados locais, nacionais e internacionais [...] (ESTATUTO DA COOPERATIVA 
VERDE DE MANICORÉ, ARTIGO 2º, Letra A e Letra B). 

 

Uma vez compreendidos o manejo, o beneficiamento e a gerência da produção 

da castanha na Cooperativa Verde de Manicoré é preciso conhecê-la considerando 

seus filiados e sua direção. Dando importância às narrativas que eles fazem de si 

mesmos considerando a autogestão da cooperativa, a autocrítica entre a base da 

cooperativa e a direção e vice-versa e a visão de futuro dos cooperados em geral.    
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CAPÍTULO III 

O QUADRO GERENCIAL DA COVEMA, O PERFIL SOCIOPOLÍTICO DOS SEUS 
FILIADOS E A PEDAGOGIA DA RELAÇÃO DIREÇÃO E BASE 

 

1. A estrutura organizativa da COVEMA: organograma da autogestão 

Desvelar o interior da Cooperativa Verde de Manicoré é a intenção do presente 

capítulo. Ele irá se desdobrar em três itens que procurarão discutir, respectivamente: a 

organização interna e as instâncias mediadoras da autogestão na Cooperativa; as 

relações autogestionárias, base do trabalho cooperativo e a visão de futuro dos 

cooperados pautada no espírito de coletividade; na conclusão argumenta-se que 

somente pelo espírito coletivo e de participação se poderá ainda mais efetivar as 

atividades desenvolvidas pela COVEMA tornando-a um exemplo de atividade contra-

hegemônica ao sistema econômico capitalista. 

3.1.1. A Assembléia Geral e as Eleições dos Membros da Direção 

A COVEMA desde sua constituição em 05 de junho de 2006 tem procurado cada 

vez mais corresponder às demandas dos seus cooperados. Tal busca se observa 

traduzida na sua estrutura organizativa que aos poucos se foi delineando no sentido de 

traduzir ao máximo o significado da estrutura gerencial de uma cooperativa. 

A instância mais importante da estrutura organizativa da Cooperativa Verde de 

Manicoré é a Assembléia Geral dos Cooperados de natureza Ordinária ou 

Extraordinária. Ela tem por missão, de acordo com os limites do regimento do Estatuto 

da Cooperativa, ser um espaço de decisões dos interesses dos cooperados. As 
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deliberações encaminhadas na Assembléia Geral vinculam-se a todos, ainda que 

alguns estejam ausentes ou discordantes. 

Além de ser um espaço para deliberações que estejam ligadas à rotina da 

Cooperativa, a Assembléia Geral também é o lugar por excelência das decisões 

políticas vinculadas à Cooperativa por meio das eleições. A Assembléia Geral 

encarrega os Conselhos Administrativo, Fiscal e Gestor a comporem uma Comissão de 

Eleição e esta por sua vez convoca a participação dos cooperados para que os 

mesmos montem suas chapas concorrentes. 

A comissão eleitoral se encarrega também de convocar as eleições via Edital com 

30 (trinta) dias antes do pleito. As chapas que se formam para concorrerem deverão se 

apresentar à Comissão Eleitoral 15 (quinze) dias antes do processo eleitoral.  

O processo de eleição é secreto ou aberto, podendo cada chapa concorrente 

acompanhar o processo de votação. Em caso de votação aberta a contagem dos votos 

será é feita pela Comissão Eleitoral acompanhada por um fiscal de cada chapa 

concorrente. 

Assim que proclamada a chapa eleita, a mesma é empossada pela Comissão 

Eleitoral que registra todo processo na Ata da reunião. No momento em que o processo 

eleitoral é cumprido a Comissão Eleitoral é desfeita. A chapa eleita é legitimada quando 

apresenta todos os nomes dos cooperados que preencherão os cargos da Diretoria 

Executiva. 
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O processo eleitoral no espaço de uma cooperativa é a práxis efetivada da 

democracia participativa onde o poder de escolha circula entre os cooperados e volta-

se para eles. Há uma circularidade do poder que aqui não é entendido como 

centralização, mas como participação de todos seja no processo de decisão, seja no 

preenchimento dos cargos executivos através do voto. Logo, no momento da 

convocatória para a formação das chapas e para a eleição há uma igualdade de 

posições entre os cooperados que são potencialmente candidatos à direção da 

Cooperativa. 

Por outro lado, quando se perguntou durante as entrevistas aos produtores 

cooperados da COVEMA sobre a participação dos mesmos nos cargos executivos da 

Cooperativa a maioria dos entrevistados respondeu que lhes “faltava oportunidade”. Tal 

resposta soava de início como uma negação à práxis coletiva da decisão política e da 

circulação de poder entre os cooperados. 

Entretanto, procurou-se compreender melhor o que eles entendiam como “falta de 

oportunidade” e partindo dos mecanismos que eles foram apontando em suas 

narrativas percebeu-se que a ausência de oportunidade se desdobra em duas 

situações bem pontuais.  

A primeira seria a questão do trabalho. Os produtores cooperados que foram 

entrevistados diziam que não tinham como deixar o trabalho e suas famílias para 

concorrerem a um cargo executivo e o exercício do mesmo caso fossem eleitos.  
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O trabalho e a famílias para eles estão em primeiro lugar e como os membros da 

direção executiva não recebem salário para o exercício desses cargos, eles não vêem 

vantagem em deixar seus trabalhos como produtores para dedicação exclusiva à 

Cooperativa. Por outro lado, o deslocamento entre a localidade e a sede do município 

fica inviável devido às grandes distâncias que se tem que percorrer. 

A segunda situação é o nível de escolaridade dos produtores cooperados que é 

baixo. Para eles, exercer um cargo administrativo na COVEMA requer um grau de 

instrução escolar alto e eles não se viam nessa condição. Por isso, eles acabam por 

apontar nas eleições cooperados que moram na sede do município, uma vez que o 

escritório e a usina de beneficiamento da COVEMA esta na sede de Manicoré; que 

tenham o ensino médio completo e que não precisam estar sempre nos seus lugares 

de trabalho de produção agroextrativista.  

Esse quadro revela que nas duas eleições (2006-2008 e 2008-2010) que já 

aconteceram na Cooperativa houve uma escassa circularidade das pessoas nos 

cargos administrativos. Isto é, houve circularidade, mas das mesmas pessoas em 

diferentes cargos.  

Esse diagnóstico aponta ainda as deficiências sociais que muitas vezes o 

camponês amazônico passa. Mesmo num processo onde ele é chamado a exercer sua 

legitimidade como sujeito político, ele se vê limitado devido a falta de acesso aos 

serviços básicos como uma educação formal de qualidade que é responsabilidade do 

Município e do Estado.  
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A reflexão acima mostra o quanto o Estado precisa se fazer presente de maneira 

efetiva no interior amazônico dando o suporte social que é de direito às suas 

populações (Quadros 1 e 2 ).  

Quadro 1:  

 Membros da direção da COVEMA (2006-2008) 

SUJEITOS FUNÇÃO 

DESEMPENHADA 

TEMPO DE 

PERMANÊNCIA 

Getúlio Pereira do Nascimento Presidente 2006-2008 

Clovis de Oliveira Rego Filho Vice-presidente 2006-2008 

Maria Suely Gomes Benlolo 1ª Secretária 2006-2008 

Clodoaldo Lima Leal Filho 2º Secretário 2006-2008 

Jakson Campos de Melo 1º Tesoureiro 2006-2008 

Antonio Ferreira dos Santos 2º Tesoureiro 2006-2008 

Raimundo Marques Albuquerque Presidente do Conselho 

Fiscal 

2006-2008 

Silvia Elena Moreira Batista 1ª Conselheira 2006-2008 

Sebastião de Souza Filho 2º Conselheiro 2006-2008 

Maria Ana Hipi da Costa 1º Suplente 2006-2008 

Sidnei da Silva Nogueira 2º Suplente 2006-2008 

Luiz Carlos Farias da Cruz 3º Suplente 2006-2008 

Adaldino da Paixão Veiga dos 

Santos 

1º Conselheiro Gestor 2006-2008 

João dos Santos Hipy 2º Conselheiro Gestor 2006-2008 

Antônio dos Santos Pereira 3º Conselheiro Gestor 2006-2008 
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Quadro 2: 

  Membros da direção da COVEMA (2008-20010) 

SUJEITOS FUNÇÃO 

DESEMPENHADA 

TEMPO DE 

PERMANÊNCIA 

Maria Suely Gomes Benlolo Presidente 2008-2010 

Rivelino Claro de Carvalho Vice-presidente 2008-2010 

Silvia Elena Moreira Batista 1ª Secretária 2008-2010 

Antônio Ferreira dos Santos 2º Secretário 2008-2010 

Clodoaldo Lima Leal Filho 1º Tesoureiro 2008-2010 

Sirdei da Silva Nogueira 2º Tesoureiro 2008-2010 

Getúlio Pereira do Nascimento Presidente do Conselho 

Fiscal 

2008-2010 

Luiz Carlos Farias da Cruz 1ª Conselheiro 2008-2010 

Manoel Glei Mendes Doce 2º Conselheiro 2008-2010 

João dos Santos Hipy 1º Conselheiro Gestor 2008-2010 

Adaldino da Paixão Veiga dos 

Santos 

2º Conselheiro Gestor 2008-2010 

Jakson Campos de Melo 3º Conselheiro Gestor 2008-2010 

 

3.1.2. Os Conselhos da COVEMA 

A Assembléia Geral através da Comissão Eleitoral elege os cooperados para 

exercerem os cargos do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Conselho Gestor. 

Cada Conselho é formado por três cooperados, sendo o presidente do Conselho e 

mais dois conselheiros. Somente o Conselho Administrativo se difere nessa formação, 

pois o mesmo é formado pelo Presidente da Cooperativa, o Vice-presidente, os três 

secretários e dois tesoureiros.  
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 Cabe ao Conselho Administrativo reunir-se ordinariamente uma vez ao mês e 

extraordinariamente, sempre que necessário, com os demais Conselhos e cooperados 

para deliberarem assuntos referentes aos interesses da Cooperativa. Além de se 

encarregar de adquirir todo o suporte administrativo necessário e exigido pelo Estatuto 

da COVEMA para a execução das tarefas e das responsabilidades de seus 

cooperados. 

 Ao Conselho Gestor cabe a tarefa de administrar a COVEMA juntamente com o 

Conselho Administrativo, além de apoiar a gestão do mesmo Conselho e avaliar e 

sugerir estratégias ao crescimento e ao bom funcionamento da COVEMA. 

Já o Conselho Fiscal tem a tarefa de exercer a fiscalização sobre as operações, 

atividades e serviços da Cooperativa sejam financeiros e sociais.  

Essas funções administrativas são todas voluntárias, logo seus membros não 

recebem nenhum tipo de remuneração devido à natureza jurídica dos cargos e por ser 

a vontade da maioria dos cooperados no momento da eleição desses membros 

exercerem tais funções administrativas. 

3.1.3. A Gerência da usina de beneficiamento da COVEMA 

Soma-se a essa estrutura administrativa da COVEMA a Gerência da Usina que 

cuida de toda a parte operacional do beneficiamento da castanha. Essa gerência esta 

dividida entre o Setor Administrativo, Setor Financeiro, Produção, Gerente de Produção 
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e Colaboradores do processamento formada pela caldeira e autoclave, setor de 

quebra, classificação e empacotamento e serviços gerais. 

Todos os membros da Gerência da Usina recebem remuneração pelos serviços que 

prestam, por ser a parte operacional o que exige uma mão de obra especializada. Os 

que trabalham na usina não necessariamente são cooperados da COVEMA. 

Entretanto, para facilitar o próprio trabalho do Conselho Administrativo convencionou-

se que o Gerente da Usina deverá ser o mesmo Presidente da Cooperativa.  

Os demais trabalhadores da Gerência da Usina passam pela aprovação da 

Assembléia Geral e dos respectivos Conselhos antes de serem efetivados na produção 

na usina de beneficiamento da castanha (Figura 2). 
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Fig. 2 Organograma da Cooperativa Verde de Manicoré 

 



65 

 

3.2. A dinâmica das relações autogestionárias na Cooperativa Verde de 
Manicoré 
 

A dinâmica das relações autogestionárias na Cooperativa Verde de Manicoré se 

desenvolve a partir da articulação do trabalho da direção com os cooperados e desses 

com a direção da Cooperativa. 

Como já vimos na estrutura organizativa membros da direção e produtores 

cooperados têm suas funções específicas que são a base de funcionamento da 

COVEMA. Por outro lado, o que é comum entre todos é a autogestão da Cooperativa, 

isto é, todos devem sentir-se responsáveis pela condução e manutenção da 

Cooperativa. 

Mas os produtores cooperados reconhecem que para a manutenção do espírito das 

relações autogestionárias os membros da direção da COVEMA possuem um papel 

fundamental de condutores e mantenedores do espírito coletivo e de cooperação entre 

os cooperados.  

Identificando algumas narrativas dos cooperados produtores vemos essas ideias 

sintetizadas: 

– Eles fazem as reuniões, conversas; explicam as etapas do trabalho da 
cooperativa; tudo quem decide é a “maioria” dos cooperados. O que a “maioria” 
dos cooperados disser tudo bem. 
– Eles são articulados buscam recursos, fazem as reuniões nos convocam e 
nos dão formações. 
– Dedicação, eles nos atendem bem e nos ensinam a trabalhar melhor com a 
castanha. 
– Sabem atender bem. É um grupo unido e que está crescendo no trabalho, 
eles trocam informações conosco e nos dão formação. 
– Eles fazem reunião, explicam as coisas, são atenciosos e educados, nos 
tratam bem, repassam os informes para nós. 
– Eles prestam um bom serviço, são organizados em tudo. 
– O atendimento deles é muito bom. São simples, participativos. 
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– Com eles sinto-me bem; eles participam conosco até do processo de 
extração da castanha. 
– Vemos uma constante melhora no trabalho de cada um através dos projetos. 
– Pessoas boas que vão em busca de recursos fora e isso é bom. 
– Vejo interesse em todos. Eles correm atrás de melhorias de preços. Mas 
muitos não entendem (os produtores cooperados) o sobe e desce do mercado 
e acha que isso é culpa da direção.  
– Não sinto diferença entre a direção e a base. É recíproco da base para com a 
direção (Membros cooperados da COVEMA. Entrevista de campo, fevereiro e 
março de 2010). 

 

Observam-se nas falas alguns traços importantes para que a dinâmica da 

autogestão seja uma realidade no espaço da cooperativa. O primeiro traço reconhecido 

pelos produtores cooperados é o clima de coletividade alimentada pela direção nas 

decisões, nas formações e na busca de soluções para os eventuais problemas que 

apresentam no cotidiano da Cooperativa. Isso afirma o esforço de direção e membros 

cooperados em criarem sempre um clima participativo e democrático no interior da 

estrutura organizativa da Cooperativa e dos seus cooperados. 

 Outro traço importante destacado nas falas é a noção de trabalho coletivo com 

uma participação na igualdade de posições. Uma identidade comum é que todos os 

cooperados são produtores camponeses com atividades polivalentes antes de qualquer 

cargo burocrático. Essa consciência favorece o clima de ajuda mútua e de colaboração 

no trabalho que é de todos, por isso a mutualidade e a ajuda colaborativa no trabalho 

com o manejo da castanha. 

 O terceiro traço identificado é a legitimação nas decisões tomadas pelos 

membros da direção dentro das estratégias adotadas por parte dos produtores 

cooperados. Isso revela o grau de confiança dos cooperados com a direção na 
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administração da Cooperativa. Tal confiança motiva a própria unidade socioprodutiva a 

desenvolve-se num clima de zelo, compromisso e eficiência seja por parte dos 

produtores cooperados e seja pelos membros da direção. 

 Apesar de não ser identificado nas entrevistas, há um aspecto importante 

constatado também na fala de um dos produtores cooperados que se mostrou no 

decorrer das entrevistas de um influente líder comunitário.  É o poder de opinião e de 

decisão da base e na base.  

Na entrevista desse cooperado, vemos uma colocação lúcida de 

reconhecimento dos ganhos obtidos e dos limites ainda a serem superados seja pelos 

produtores cooperados seja pelos membros da direção. O que chama a atenção é a 

síntese que o mesmo cooperado faz da práxis cooperativa revelando o pensamento e a 

identidade cooperativa possíveis de serem assimilados no decorrer da participação 

efetiva dos sujeitos cooperados. 

 

– Eu como cooperado e membro dessa equipe da cooperativa não da diretoria 
o que eu vejo é que eles têm desenvolvido um trabalho muito bom. Eles têm se 
empenhado, começamos com o trabalho do seu Getúlio que era uma pessoa 
leiga como eu que tem pouco conhecimento, mas que acima de tudo tinha 
muita vontade, o conhecimento dele. A gente não tem um trabalho muito 
lucrativo, mas foi o suficiente para que essa cooperativa se firmar. E depois da 
gestão do seu Getúlio veio a da Maria Suely que é a nossa presidente pessoa 
que tem o conhecimento muito melhor que a gente e hoje ela tem desenvolvido 
um trabalho muito bom. Ainda precisa esclarecer alguma coisa, reunir mais. Eu 
acredito que tenho que reunir mais com os sócios, algumas partes têm que ter 
mais transparência. Muitos coletores ainda ficam perguntando quanto o 
pessoal da usina ganha. Porque se eu sou o “patrão” eu tenho direito de saber 
quanto o meu funcionário ganha. Então essa é uma das reclamações que a 
gente recebe.  

[...] Eu como presidente da minha comunidade eu faço o meu trabalho, eu faço 
o meu papel, eu reivindico, eu pergunto o PRONAF, o que eu preciso de 
alguma documentação que está faltando eu venho aqui e a gente tem sempre 
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sido bem recebido por essa equipe. A Suely tem viajado bastante, as pessoas 
que ficam coordenando aqui sempre nos aceitam muito bem dão oportunidade 
para gente trabalhar e eu não tenho queixa da administração. Nós estamos 
vendo o resultado, se o trabalho tivesse sido ruim, que não tivesse dando lucro 
também estaríamos vendo, mas o trabalho está subindo, então eu acredito que 
esta sendo muito bom o trabalho (Edmar Pereira de Souza, produtor cooperado 
da COVEMA. Entrevista de campo, fevereiro/março de 2010). 
 

 A história de uma cooperativa não está isenta de conflitos e nem da criticidade 

por parte de seus cooperados no processo empreendido. Isto é, o espírito cooperativo 

também passa pelo aprendizado mútuo entre membros da direção e demais 

cooperados da consciência das potencialidades do trabalho cooperativo e da crítica ao 

mesmo diante das realidades que não correspondem ao que se é esperado. 

 Esses são os outros aspectos apontados nas entrevistas dos cooperados no 

momento que são questionados quanto à atuação dos membros da direção da 

Cooperativa no sentido de serem os principais articuladores da autogestão na 

Cooperativa. 

– Percebo que há muitos parentes dos membros da direção no trabalho da 
Cooperativa [usina]. Houve muita associação de pessoas que não possuem 
castanhais comprometendo os que possuem castanhais de verdade. 
– Ainda precisa de uma maior organização para haver maior diálogo com os 
sócios. 
– De um lado são bons. Mas há uma ausência de informações sobre os dados 
a respeito da direção como o salário dos que trabalham na usina. Por outro 
lado, vê-se um esforço de todos.  
– Falta eles prestarem conta do ano passado. Quando ganha um funcionário 
da usina, os lucros do ano; a divisão do trabalho na fábrica. Deveriam planejar 
melhor as reuniões. Não há periodicidade nas reuniões. 
– Ainda espero que eles cumpram o que tem prometido, sobretudo nos projetos 
encaminhados. 
– Falta a presença deles na comunidade, mas o trabalho deles é bom. 
– Ainda precisa fazer mais reuniões da direção com a base. Há ausência de 
alguns membros da direção nas Assembléias (Membros cooperados da 
COVEMA. Entrevista de campo, fevereiro e março de 2010). 
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 O que se percebe são críticas que tocam diretamente na essência da 

organização cooperativa como: participação, diálogo, maior decisão coletiva, 

comunicação. Tais observações não foram pontuadas pelos cooperados como as 

principais posturas dos membros da direção, mas como limites que devem ser 

superados. E muitos apontavam também a Assembléia Geral como o lugar para se 

tentar corrigir esses limites, revelando mais uma vez que a consciência de que todos 

devem se envolver com as demandas da Cooperativa e buscar soluções coletivas para 

ela e não deixar a cargo somente da direção. 

 Por fim, intenta-se expor a visão que os membros da direção lançam sobre os 

produtores cooperados através da fala da Presidente da Cooperativa. A importância de 

tal olhar revela que autogestão tem por base a mutualidade das relações sejam elas de 

caráter econômico e político; administrativo e gerencial; e principalmente social. 

A direção da Cooperativa vê o cooperado da seguinte forma: 
Muitos cooperados são cooperados mesmo! Têm o espírito de cooperativistas, 
mas há muitos também que não têm o espírito de cooperativismo de união, de 
integração. Nós ficamos muito alegres quando vemos um cooperado desse que 
tem o espírito cooperativista. Quando fala: “– a cooperativa também sou eu!” 
“Eu sou a cooperativa!” E tenta trabalhar, ir para cima, principalmente quando 
há algum problema, porque a gente vê quem é cooperado mesmo quando há 
algum problema. Ele diz: “– Eu estou aqui, está acontecendo ‘isso’, mas vamos 
meter a cara que vai dar certo. Vamos pensar uma solução”. 
Por exemplo, agora, nesse momento o preço da castanha está baixo e precisa 
do produto para beneficiar e está movimentando recurso dentro da 
Cooperativa. Precisa de capital, o capital nós temos, mas precisa do recurso, 
da matéria-prima para beneficiar e o cooperado não esta querendo entender 
que se ele “ceder” um preço agora, mais tarde com a venda ele vai ter um 
retorno por um preço melhor. 
Eu vejo também que por ele não querer esperar que essa divisão seja no final 
ele quer sempre a divisão antes. Mas, não tem como fazer isso porque a 
divisão da Cooperativa só vai poder fazer no final da venda. Não há condições 
de fazer essa divisão antes. Por que acontece isso? Muitas vezes porque ele 
não teve nenhum custo benefício para a Cooperativa. O produtor que vive na 
comunidade muitas vezes falta informação para ele. A Cooperativa está 
iniciando, mas ela ainda não tem uma estrutura que possibilite levarmos essa 
informação direto para eles ou pagar uma pessoa, um curso de setor em setor. 
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Você pagar uma pessoa para fazer um curso para 400 pessoas de uma vez 
não há rendimento nenhum.   
Eu vejo o cooperado assim, muitos têm o espírito de cooperativismo e outros 
ainda não. Estão na Cooperativa pelo benefício, quando estão ela está 
pagando um preço melhor, ele vende, mas quando ela [...]. Essa discussão do 
preço da castanha já fizemos várias assembléias. Se for colocar como votação 
a maioria quer retorno antes que se venda o produto, mas não há como. Muitos 
entendem, concordam que esse retorno seja no final, mas muitos não (Maria 
Suely Gomes Benlolo, Presidente da COVEMA entre 2008-2010. Entrevista de 
campo, fevereiro/março de 2010). 
 

 

 Com a compreensão das dinâmicas autogestionárias na Cooperativa Verde de 

Manicoré reveladas pelas narrativas dos cooperados e pela direção o passo seguinte é 

mostrar a noção de futuro que os cooperados têm sobre a Cooperativa e o trabalho 

desenvolvido nela. A manutenção do espírito coletivo é fundamental para um olhar de 

futuro e é sobre essa ideia que esse item será desenvolvido. 

3.3. Os camponeses amazônicos e a coletividade 

 

As alternativas de produção não são apenas econômicas: o seu potencial 
emancipatório e as suas perspectivas de êxito dependem, em boa medida, da 
integração que consigam entre processos de transformação econômica e 
processos culturais, sociais e políticos (SANTOS, 2002, p. 64)  

 

 A visão de futuro dos camponeses cooperados na COVEMA pode ser vista não 

somente no sentido de se alcançar maior sucesso econômico através da unidade 

socioprodutiva da castanha no município de Manicoré, assim com no alcance de outros 

ganhos sociais, políticos e culturais que podem ser mediados pela mesma Cooperativa. 

 A princípio, o que logo identificamos nas entrevistas com os cooperados quando 

indagados sobre o que se espera da COVEMA (visão de futuro) observam-se 

perspectivas onde o êxito econômico está em primeiro lugar. 
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– Espero que se vá melhorando: recursos financeiros e material, máquinas, 
produção; esperança de continuar dando certo. 
– Mais melhorias e contatos fora. Aumento no preço da castanha de R$ 8,00 
para R$ 12,00. Maior ajuda do governo local e estadual. Maior assistência ao 
interior, sobretudo no transporte e o acesso aos castanhais. Pois, o 
deslocamento é longo e toma muito tempo no trabalho. 
– Espero que haja o pagamento dos repasses atrasados e que continue 
havendo melhorias no preço, no pagamento. E que houvesse uma maior 
periodicidade no pagamento de acordo com a entrega do produto a cada safra. 
– Que continue melhorando com a ajuda de todos e que não acabe o trabalho 
da COVEMA. 
– Espero que melhore o transporte e a comunicação entre a Cooperativa 
(sede) e os cooperados, sobretudo com os das localidades mais distantes da 
sede do município de Manicoré. 
– Que continue em frente e que continue dando certo. 
– Que possamos “ganhar” um pouco mais, uma maior produção para melhorar 
a vida. 
Crescimento cada vez mais e que seja cada vez mais conhecida. 
–Espero que melhore; continue trabalhando e aperfeiçoando as técnicas de 
manejo. 
– Que a COVEMA amplie seus trabalhos para outros produtos: açaí, cupuaçu, 
óleo de copaíba, cacau, patuá. 
– Espero maior organização para gerar uma renda maior. 
Que se vá em frente, estamos para ajudar no que for preciso. 
– Espero que melhore cada vez mais, ir para frente. 
Que cresça com o manejo, sempre melhorando para um produto de qualidade. 
– Esperamos melhorar sempre! 
– Melhoria, mais ainda. Coisas boas. 
– Melhorias e chegar a um salário no período da safra. 
– Que haja cada vez mais melhorias e apoio dos governantes. 
– Que melhore cada vez mais e que tenhamos um lugar próprio (usina), para 
se fazer história no município sempre com bons resultados (Membros 
cooperados da COVEMA. Entrevista de campo, fevereiro e março de 2010). 

 

 Por outro lado, aliado a isso se espera também potencializar os próprios valores 

que a organização cooperativa procura formar seus cooperados. Espera-se maior 

diálogo entre os cooperados e a direção da Cooperativa, melhor infra-estrutura no local 

do beneficiamento, maior envolvimento dos cooperados no processo da cooperativa, 

maior envolvimento político, melhores condições de trabalho para os castanheiros, 

abrangência maior de outras unidades produtivas para o beneficiamento mediado pela 

COVEMA. 
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Um diálogo mais freqüente com as comunidades e repassar as informações o 
que está acontecendo, prestação de contas. Falta diálogo! Eles vêm sempre 
aqui, mas muitos não vêm são os que mais criticam, menos participam. Mesmo 
assim com todas essas dificuldades eu vejo a Cooperativa “grande”! Ela 
começou do “zero”, sem nada, 20 pessoas. E ela está conseguindo caminhar e 
conquistar, passo a passo. Não somente no mercado, mas pela qualidade que 
ela está oferecendo, pela credibilidade de fornecimento de produtos. Sempre 
em estar repassando para o produtor que está lá comunidade o benefício 
buscando novas maneiras de melhorar o produto. 
Não está trabalhando um produto apenas. Talvez esse problema de o “pessoal” 
querer muito mais rápido o retorno, porque a Cooperativa só trabalha apenas 
com um produto, a castanha. E eles não trabalham somente com um produto, 
tem a castanha, tem a borracha, a copaíba. Há outros produtos que precisa ser 
trabalhados e nós não conseguimos ainda trabalhar com tudo, mas que há 
possibilidades. 
A Cooperativa começou com a castanha está praticamente em 100%. Precisa 
melhorar a reforma da usina, melhorar esse prédio. Com o crescimento dela 
começa a trabalhar com outros produtos que nós estamos iniciando agora que 
é a copaíba que iniciamos em maio do ano passado e a banana. Caminhando 
devagar, mas caminhando para frente! (Maria Suely Gomes Benlolo, 
Presidente da COVEMA entre 2008-2010. Entrevista de campo, 
fevereiro/março de 2010). 

 
 

Eu como um dos primeiros sócios eu espero que a cooperativa venha alcançar 
o objetivo principal ter uma estrutura melhor que nós estamos precisando 
melhorar nossa estrutura física da cooperativa (usina), com equipamento mais 
adequado para os nossos funcionários trabalharem, principalmente 
mecanizados porque muitas vezes faltou produto no mercado futuramente nós 
esperamos alcançar esse objetivo colocar uma estrutura boa, porque para ter 
um produto certificado. Uma organização boa tem que ter uma estrutura boa 
bem melhor a que nós temos. 
E outra coisa que eu queria que melhorasse, futuramente, é que dentro da 
nossa unidade de conservação a gente tenha uma pessoa dentro do Conselho, 
dentro da Diretoria Executiva. E eu acredito que nas próximas eleições nós 
precisamos colocar no mínimo duas pessoas, porque nós vamos ter muito mais 
como falar, reivindicar e ter essa informação. Porque não é necessário você só 
reivindicar, eu preciso que alguém que tenha a informação de alguém que fale 
a mesma linguagem da gente. E nas próximas eleições eu sugiro à presidente 
que a nossa organização eu acredito que deva ter muito mais que 300 
cooperados, porque só na minha comunidade tem mais de 90 cooperados e a 
gente quer no Conselho também alguma vaga para que a gente possa ter 
alguém da nossa equipe sabendo o que está acontecendo na Cooperativa. 
(Edmar Pereira de Souza, produtor cooperado da COVEMA. Entrevista de 
campo, fevereiro/março de 2010). 
                                           

 

 Há um futuro de esperança para os cooperados. Essa conjugação de elementos 

econômicos, políticos, culturais e sociais torna possível sonhar e esperar uma maior 

integração dos valores autogestionários na racionalidade dos camponeses 
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amazônicos. Mas, desde que os mesmos primem cada vez mais pela vocação à 

coletividade que é base para o desenvolvimento de seus trabalhos como camponeses 

cooperados. 

Somente assim, os êxitos econômicos e os demais benefícios advindos da 

unidade socioprodutiva da castanha e demais produtos continuarão sendo alternativas 

sustentáveis da produção frente à lógica da organização econômica capitalista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cooperativismo extrativista na Amazônia: por um modelo de produtividade 

sustentável 

A Cooperativa Verde de Manicoré como organização social e econômica reuni 

princípios como a diversidade cultural dos produtores cooperados, a sustentabilidade 

ecológica da produção e a racionalidade ambiental no manejo agroextrativista. Isso 

mostra que é possível uma produtividade sustentável onde conservação e crescimento 

podem caminhar juntos.  

O estudo desse espaço de produção alternativa mostrou que não basta 

“preservar” de qualquer maneira a floresta e seus recursos sustentando o mito da  

Amazônia intocável. Por outra parte, não basta incorporar na prática de manejo 

tecnologias ou mesmo atitudes “limpas” que promovam uma maior preservação do 

ecossistema sem grandes implicações para o mesmo. 

O que ficou claro com a práxis da COVEMA é que a produtividade sustentável é 

possível a partir da gestão dos sujeitos da floresta e da capacidade dos mesmos 

sustentarem a ecologia local através de um manejo responsável que são um conjunto 

de práticas que eles mesmos vão incorporando ou ensinando. 

Para isso é necessário continuar oferecendo possibilidades e meios para que 

esse processo de produtividade sustentável tenha condições de seguir adiante e torne-

se cultura, isto é, uma prática herdada dos antigos e ao mesmo tempo aperfeiçoada  
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pelas novas gerações. Isso implica considerar os recursos disponíveis, a produtividade 

ecológica, gestão sustentável dos recursos, tecnologias adequadas para uma produção 

sustentável.  

Em contrapartida, considerar as especificidades dos sujeitos de cada ambiente é 

outra atitude necessária para o incremento dos processos produtivos de maneira 

sustentável. Na origem e na formação da COVEMA o que se nota é uma constante 

preocupação de compreender a produção não partindo dela mesma, mas de quem a 

produz: o camponês amazônico. E esse traço deve ser reafirmado, pois sem a 

“preservação” das identidades étnicas dos camponeses, da “gente” da floresta não 

pode haver uma produção sustentável.  

Para tanto, é necessário preservar antes de tudo a memória camponesa 

amazônica, sua cultura e seus valores ligados à terra, à floresta e às águas 

(WITKOSKI, 2007), pois é a partir dessa racionalidade que vemos os suportes de 

conservação da biodiversidade e abre-se possibilidades de agregar a tais suportes 

tecnologias que possam continuar desenvolvendo as unidades socioprodutivas sem 

que comprometa todo o ecossistema. 

Na COVEMA traços como a solidariedade, a coesão interna e a participação dos 

camponeses mostram que a unidade socioprodutiva da castanha tem se constituído de  

maneira criativa, inovadora e com larga escala na produção. Revela ainda a 

capacidade dos camponeses de se organizarem em torno de um projeto comum 
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enfrentando desafios e buscando o aperfeiçoamento tecnológico que se adeqüem às 

suas atividades produtivas. 

A práxis cooperativa da Cooperativa Verde de Manicoré deixa uma lição de que 

é possível articular processos ecológicos, tecnológicos e culturais. O resultado de tal 

articulação é o surgimento da própria Cooperativa como espaço de formação social 

que agrega todos os valores econômicos, culturais e tecnológicos. Essa sinergia de 

processos provoca um maior incremento nas unidades socioprodutivas como a da 

castanha e abre perspectivas para outros produtos considerando a polivalência de seus 

produtores.  

Como síntese dessa visão destaca-se abaixo a reflexão de Henrique Leff (2009) 

que soube traduzir o “poder” de organização dos sujeitos sociais camponeses como os 

cooperados produtores da COVEMA: 

Estes processos estão sendo desencadeados pelo surgimento de novos atores 
(sujeitos) sociais no campo, que lutam por traduzir os princípios do 
ambientalismo em novas práticas produtivas, capazes de ser manejadas pelas 
próprias comunidades na satisfação de suas necessidades básicas e de suas 
aspirações dentro de diferentes estilos de vida e de desenvolvimento. Desta 
maneira, um movimento social cada vez mais amplo avança na construção de 
uma racionalidade produtiva alternativa, fundada em condições de produção 
ecologicamente sustentáveis, assim como em critérios de equidade social e 
diversidade cultural, para reverter os processos de degradação ambiental e para 
gerar benefícios diretos para as comunidades responsáveis pela auto gestão de 
seus recursos ambientais. 
 
São populações que habitam as matas, as selvas tropicais e as áreas onde se 
expressa sua cultura, onde se forjam suas solidariedades coletivas e se 
configuram os seus projetos de vida, que podem assumir o compromisso de 
manter a base de recursos naturais, como legado de um patrimônio histórico e 
cultural. fonte de um potencial econômico para as gerações vindouras (LEFF, 
2009, pp. 134-135). 
 

A Cooperativa Verde de Manicoré seguirá seu caminho na busca de traduzir 

com seus cooperados essa visão e missão. 
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