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Em 2012, um movimento 
diferente pôde ser percebido na 
Escola Municipal Presidente Mé-
dici, localizada na pequena Entre 
Rios do Oeste (3.500 habitantes), 
no Paraná. Uma cooperativa mirim 
foi criada por alunos da 4ª série 
do ensino fundamental (com ida-
des entre 8 e 9 anos). Viabilizado 
pelo Cooperjovem, e tendo como 
apoiadora a cooperativa Copagril, 
o projeto “O Cooperativismo Mu-
dando Vidas” foi escolhido entre 
os três melhores do Paraná para 
representar o estado no Concurso 
Nacional do 5º Prêmio Professor 
Cooperjovem. 

Segundo a professora Marilei 
Lerner, os alunos decidiram criar a 
Cooperkids para comprar brinque-
dos novos e doá-los a crianças ca-
rentes. A adesão ao projeto foi es-
pontânea. “Realizamos então uma 
assembleia e os alunos elegeram 
a diretoria e o conselho fiscal da 
cooperativa”, explica a professora. E 
analisaram nichos de mercado que 
pudessem render receitas à Coo-
perkids. Os cooperados mirins op-
taram por atuar no setor de pé-de-
moleque. Estipularam em 2 reais o 
valor mínimo para a cota capital de 
cada associado, em espécie ou o 
equivalente em açúcar, amendoim 
ou melado. Professores e pais pre-
pararam os pés-de-moleque. Em 
seguida, a escola promoveu uma 
feira - em dois dias a Cooperkids 
vendeu todo o estoque de gulo-
seimas. 

Até então, os princípios ade-
são voluntária, gestão democrática 
e viabilidade econômica se ma-
terializavam na prática. Faltava o 
desfecho, que faria a compreensão 
do cooperativismo acontecer na 
cabeça e nos corações dos jovens 
cooperados. “Com a receita das 
vendas na feira, os brinquedos no-
vos foram adquiridos e doados às 
crianças carentes. Com a presença 
dos pais dos cooperados mirins, a 
Cooperkids realizou a prestação de 
contas do exercício. Houve sobra 
de recursos e os alunos decidiram 
dividi-los entre os associados”, re-
lata a professora. E aí, a mágica da 
cooperação se revelou em sua ple-
nitude. “Os cooperados mirins re-
ceberam de volta todo o dinheiro 
que investiram. Quer dizer, presen-
tearam crianças carentes e ainda re-
cuperaram totalmente os recursos 
que cederam à Cooperkids. Foi uma 
experiência inesquecível para todos 
os alunos e também para nós, pro-
fessores. Eles (alunos) entenderam 
muito bem o que é uma coopera-
tiva”, observa. E a atitude em casa e 
na escola se transformou. “Os pais 
relatam que as crianças estão mais 
participativas, ajudando de forma 
espontânea nas tarefas domésticas. 
O cooperativismo passou a fazer 
parte da vida desses meninos. Ago-
ra, quando acontece algum caso de 
indisciplina ou discussão entre os 
alunos, alguém logo diz: - Bonito, 
hein, cadê a cooperação?”, lembra 
Marilei, sorrindo.
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