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O cooperativismo 
do Paraná não foi 
construído em 
cima de areia. Foi 
em cima de pedra. 
Só que isto tem que 
ter continuidade, 
como algumas 
cooperativas já 
vêm fazendo. Elas 
estão formando os 
seus associados 
e investindo nas 
lideranças jovens

O trabalho direcionado à for-
mação profissional e educação co-
operativista é um dos fatores que 
impulsionam o cooperativismo do 
Paraná. Hoje, as 234 filiadas ao Siste-
ma Ocepar congregam mais de 1 mi-
lhão de cooperados, geram milhões 
de empregos e impulsionam a renda 
e a qualidade de vida,  principalmen-
te, em pequenos municípios. Por trás 
disso, há uma forte ação focada no 
desenvolvimento de pessoas e que, 
somente no ano passado, resultou na 
realização de mais de 5.400 projetos 
de formação, com 71 mil horas/aulas 
de e 151 mil participações.

Mas toda história tem seu 
início e, invariavelmente, seus per-
sonagens.  No Paraná, um dos pro-
tagonistas na área de treinamento 
e organização do quadro social é 
Albino Gawlak, hoje com 81 anos. 
Sorriso fácil, olhos acolhedores e a 
sabedoria de um mestre que ama 
o que faz, são as marcas registradas 
deste pioneiro que dedicou mais de 
60 anos de sua carreira profissional 
ao desenvolvimento daquilo que o 
cooperativismo tem de mais impor-
tante: “seu capital humano”. Formado 
em psicologia pelo Instituto Newton 
de Paiva Ferreira, de Minas Gerais, 
tem especializações em Coordena-
ção Pedagógica, Cooperativismo e 
Sindicalismo, Produção de Material 
Didático e Pedagógico (em Torino, 
na Itália), e Gestão Cooperativa (em 
Zaragoza, na Espanha). É autor, junta-
mente com Fabianne Ratzke, do livro 
Cooperativismo – Filosofia de Vida 
para um Mundo Melhor, obra que 
alcançou, recentemente, mais 30 mil 
exemplares publicados.

Confira a seguir, entrevista 
concedida por Albino Gawlak à Re-
vista Paraná Cooperativo, em que ele 
conta como foi iniciar um trabalho 
numa época em que ainda não havia 
a percepção de que a educação é a 
base para a transformação e constru-
ção de um futuro diferente. Uma situ-
ação vivida nos início dos anos 1970, 
e que se somava a falta de recursos e 
outras dificuldades, enfrentadas com 
muita criatividade e com a certeza de 
que uma boa formação poderia trazer 
bons resultados para o cooperativis-
mo.

Paraná Cooperativo – O se-
nhor deu uma grande contribuição 
na implantação dos trabalhos de trei-
namentos nas cooperativas. Conte 
um pouco sobre sua trajetória profis-
sional.

Albino Gawlak - Iniciei meu 
trabalho com treinamentos no Servi-
ço Social Rural. Isto por volta de 1960. 
Passei depois pelo Incra. Fui, então, 
convidado a trabalhar na Assocep 
(Associação de Orientação Coopera-
tivista do Paraná). Em seguida assumi 
a gerência de treinamentos da Oce-
par, onde permaneci por 13 anos. 
Também trabalhei como gerente do 
Departamento de Treinamento da 
Fundec (Fundação de Desenvolvi-
mento Cooperativista), em Belo Ho-
rizonte (MG), e na coordenação do 
projeto Integrado de Formação de 
Dirigentes Cooperativistas (Forma-
coop – OCB/Ocepar/Ocesc/Ocergs 
e Ocesp), e na coordenação do For-
macoop Internacional, realizado no 
Paraguai, Uruguai e Chile. Fui ainda 
professor e conferencista em diver-
sos cursos e seminários pelo Brasil, 
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“O êxito do trabalho 
com os jovens líderes 

está em fazê-los 
refletir sobre o que 

eles querem e o que 
não querem para a 
vida. O meu papel 
era acompanhar, 

mediar, estar 
junto, cobrando e 

incentivando”

e coordenei planos de trabalho e le-
vantamento de necessidades na área 
de treinamento e desenvolvimento 
de recursos humanos em cooperati-
vas e prefeituras.

Paraná Cooperativo – Quan-
do iniciou o trabalho de formação em 
cooperativas no Paraná?

Albino Gawlak – Na Assocep. 
Foi um trabalho muito gratificante, 
mas de grande responsabilidade. O 
primeiro curso aconteceu no início 
dos anos 70 e foi de trainee em coo-
perativas. Foram 1.250 horas de trei-
namento, seis meses de duração e es-
tágio em cooperativas. O público-alvo 
eram jovens universitários, inclusive, 
de outros estados, e que iriam assumir 
cargos de gerências nas cooperativas.

Paraná Cooperativo - Esse 
primeiro trabalho rendeu frutos?

Albino Gawlak - Sim, e mui-
tos. Foi a partir desse primeiro curso 
que todo o trabalho de treinamento 
se expandiu no Paraná. Isto porque 
os participantes da primeira turma 
foram depois gerenciar as coopera-
tivas e perceberam a necessidade da 
capacitação. 

Paraná Cooperativo - E de 
onde vinham os recursos?

Albino Gawlak – Vinham da 
Fundação Friedrich Naumann, organi-
zação alemã que incentivava os seus 
parceiros brasileiros em relevantes 
projetos políticos e econômicos. Fize-
mos vários cursos. Além dos que já ci-
tei, aconteceram cursos direcionados 
a professores, visando inserir o coope-
rativismo no currículo escolar. 

Paraná Cooperativo – Como 
foi trabalhar essa questão dos treina-
mentos com as lideranças cooperati-
vistas?

Albino Gawlak – O trabalho 
foi bom. Mas foi difícil. A impressão é 
que as lideranças tinham medo, talvez 
por dificuldade de quebrar certos pa-
radigmas ou porque não acreditavam 
no que estava sendo feito. E o receio 
era geral. Além da dificuldade em 
agrupar as pessoas, era difícil também 
encontrar, naquela época, professores 
com conhecimento em cooperativis-
mo e que pudessem desenvolver um 
programa de treinamento direciona-
do. Apesar da dificuldade com profes-
sores, as pessoas que conseguíamos 

trazer não eram “meio termo”. Elas 
sabiam do que estavam falando e isto 
ajudava muito.

Paraná Cooperativo – E o 
que era ensinado naquela época? 

Albino Gawlak - Gerencia-
mento, custos, administração, plane-
jamento, liderança, tudo mais voltado 
à cooperativa. Nessa fase, ainda não 
se pensava em cursos para os coope-
rados e seus familiares.

Paraná Cooperativo - Qual 
era a maior dificuldade enfrentada?

Albino Gawlak  - Transporte, 
sem dúvida. Vivíamos uma realidade 
em que as estradas eram de terra ba-
tida. Também enfrentávamos dificul-
dades com equipamentos e de local. 
Muitas vezes, tivemos que carregar 
um gerador para ter energia elétrica. 
Além do que, os cursos aconteciam 
em armazéns e até debaixo de ár-
vores. Local nunca foi um problema. 
Sempre dávamos um jeito. Outra coisa 
que exigia criatividade era o material 
didático. As cooperativas não tinham 
muita estrutura. Eram carentes de re-
cursos. Então, tínhamos dificuldades 
para reproduzir as apostilas. E elas 
não eram tão bonitas como hoje. Os 
recursos visuais eram difíceis. As apos-
tilas eram impressas em mimeógrafos 
(copiadora à base de álcool) e tínha-
mos um epidiascópio emprestado, 
aparelho onde colocávamos um livro 
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aberto na parte debaixo e através de 
luz, espelho e uma lente de aumen-
to a imagem era projetada na parede. 
Mas tudo era muito restrito, pois a ca-
rência de recursos era grande. 

Paraná Cooperativo – A que 
se deve o fato do cooperativismo do 
Paraná ser o que é hoje?

Albino Gawlak - Acho que 
isto reflete, em parte, todo o trabalho 
de formação feito no passado. A edu-
cação foi um dos alicerces. O coopera-
tivismo do Paraná não foi construído 
em cima de areia. Foi em cima de pe-
dra. Só que isto tem ter continuidade, 
como algumas cooperativas já vem 
fazendo. Elas estão formando os seus 
associados, formando as lideranças 
jovens, isso é muito salutar e correto.

Paraná Cooperativo – O se-
nhor realizou um trabalho na forma-
ção de lideranças na Coamo. Como 
foi? 

Albino Gawlak – Eu fiquei 
como instrutor e com a coordenação 
do projeto.  A cooperativa recrutava 
o pessoal, buscando não o mais rico, 
e sim aqueles com visão mais aberta. 
Depois que aconteceu o primeiro cur-
so para jovens líderes, veio o segundo, 
o terceiro e assim demos continuida-
de. Hoje já está na 18ª turma. Destas, 
participei de 16. É um curso diferente 
em função da metodologia utilizada.  
A pessoa sai da lida da lavoura e fica 
por 40 horas numa sala. Não é fácil 
segurar este pessoal. Então, usamos 
muita criatividade e criamos uma me-
todologia adequada para este perfil 

de público. Sempre usei muitas dinâ-
micas para passar o conhecimento. 
Nas minhas turmas, o aluno também 
participava. Nós fazíamos o aluno 
pensar. Ele veio até ali para isso, para 
organizar o seu pensamento. Então, o 
êxito do trabalho com os jovens líde-
res está em fazê-los refletir sobre que 
eles querem para a vida. O meu papel 
era acompanhar, mediar, estar junto, 
cobrando e incentivando. Em todos 
os cursos, sentia, ao final, o carinho 
dos participantes. 

Paraná Cooperativo – O se-
nhor acha que hoje uma das grande 
s dificuldades ainda é o medo da mu-
dança? 

Albino Gawlak - Sim. Existe 
um choque grande de cultura. E isto 
começa nas famílias, nos relaciona-
mentos de pais e filhos, etc. Por que 
isto? Porque hoje a construção de 
valores não está sendo trabalhada 
nas escolas, nas faculdades. Ninguém 
mais fala em fidelidade, família e ver-
dade. Tudo isto é tabu. Cada um fica 
no seu quadrado. Isto atrapalha muito 
o desenvolvimento cultural das pes-

soas.  E as famílias estão sendo preju-
dicadas. O cooperativismo, nestas ho-
ras, é uma água benta, uma salvação 
na formação de nossos jovens, por-
que o trabalho, neste caso, tem que 
ser feito na família. É a família o foco 
principal. Por isso, quando trabalha-
mos a dinâmica nas relações, levamos 
as pessoas a refletirem sobre isso. Por-
que um bom relacionamento no am-
biente familiar é sinal de progresso. O 
cooperativismo pode ajudar muito os 
jovens. Mas não adianta chegar lá e 
citar exemplos. Não existe mais isto. 
Hoje você tem que ser o exemplo. 
Todo líder tem que ser o exemplo. E 
isto vale para todos, colaboradores, 
cooperados, inclusive, para nós, pais, 
avós, bisavôs, etc. Temos que ser sem-
pre o exemplo. 

Paraná Cooperativo - O se-
nhor falou que a educação é o alicer-
ce do cooperativismo. Em sua carreira 
profissional, chegou a testemunhar 
exemplos de transformação?

Albino Gawlak - Sim. Tenho 
várias histórias para contar, mas que 
vou resumir em algumas frases, tipo 

“O cooperativismo é 
uma água benta, uma 
salvação na formação 

de nossos jovens, 
porque o trabalho, 
neste caso, tem que 
ser feito na família”
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“de que sou outra pessoa”, “mudei tudo 
em minha propriedade”, “sou diferente 
com a minha família”. Nos cursos que 
ministrava sempre trabalhei muito com 
valores. Não com religião, mas com es-
piritualidade. Então, testemunhamos 
muitas mudanças. Um cooperado que 
começou como jovem líder, e hoje faz 
parte da diretoria de uma grande coo-
perativa, não seria um grande exemplo 
disso? Veja o progresso. 

Paraná Cooperativo – A 
criação do Sescoop foi um divisor de 
águas?

Albino Gawlak - Sim. Eu ve-
nho de um trabalho de muito sacri-
fício. Os recursos eram das próprias 
cooperativas. Com o Sescoop, tudo 
mudou. Passamos a ter recursos. Faci-
litou muito. Só que é preciso ter cui-
dado com esta facilidade. Analisar de 
que forma estamos investindo para 
que as ações tenham um resultado 
efetivo para o cooperado. Temos que 
avaliar qual a necessidade das coo-
perativas, dos cooperados, da família 
dos associados. Por fim, o pessoal que 
trabalha com esta atividade tem que 
ser bem treinado, preparado. Tem 
que saber trabalhar com pessoas. E 
isto envolve valores de comporta-
mento, de verdade, de justiça. O re-
lacionamento, neste caso, não é sim-
plesmente de “bom dia”, “boa tarde” e 
“até logo”. Tem que ser mais profundo. 
Tem que agir com o coração e com a 
alma. Se dedicar. Analisar como está o 
seu trabalho diante deste todo. 

Paraná Cooperativo - Ao 
mesmo tempo deve ser um orgulho 
para o senhor ver um funcionário ou 
cooperado estudando?

Albino Gawlak - Sim. Hoje, em 
qualquer lugar, há uma faculdade. Isto 
possibilita que o produtor possa colher 
sua soja durante o dia e depois ir para a 
aula a noite. Isto é um avanço tanto de 
pensamento quanto de disponibilida-
de de recursos. Eu saí de uma situação 
em que era muito difícil, tínhamos que 
batalhar muito para incutir a ideia de 
que a educação é importante e tam-
bém para vencer os obstáculos de 
estrutura. E agora, graças ao entusias-
mo do pessoal e a disponibilidade de 
recursos, melhorou bastante.

Paraná Cooperativo – Qual 
a maior dificuldade na educação dos 
jovens de hoje?

Albino Gawlak – O maior 
problema, ao meu ver, é que temos 
muito pouco tempo para os nossos 
filhos. Na área rural, você ainda vê o 
pessoal almoçando junto, tomando 
café junto, a roda do chimarrão. E isto 
é muito importante. Mas não acon-
tece na cidade. Aqui as reuniões são 
nas boates, nas baladas, como dizem 
os jovens. Eu, mesmo viajando muito, 
nunca abandonei a família. Mesmo 
com os compromissos de viagens, 
sempre levava minha esposa. Valeu 
todo o sacrifício.

Paraná          Cooperativo – E 
como continuar trilhan-
do o caminho do de-
senvolvimento so-
cial, por meio da 
educação?

Albino Gawlak - Meu con-
selho é que as pessoas responsáveis 
pelo treinamento, que comandam 
as ações nas salas de aula, estejam 
muito bem preparadas, tenham mui-
ta criatividade e disposição e, princi-
palmente, acreditem no que fazem, 
porque sem isso o trabalho vai água 
por abaixo. Tem que sentir orgulho, 
não ser orgulhoso, mas ter orgulho 
do que está fazendo em prol de outro 
ser humano. Porque cooperativas são 
pessoas, não são máquinas, são seres 
que têm sentimentos e emoção. En-
tão, vamos valorizar isso. 

Paraná Cooperativo - E para 
os jovens? Que mensagem o senhor 
deixa?

Albino Gawlak - Eu desejo 
que esta juventude escolha o seu 
caminho e tenha em mente onde 
quer chegar. Jovem, faça seu projeto 
de vida. Pense naquilo que quer ser, 
onde quer chegar e como vai chegar 
lá. Reflita sobre suas facilidades e difi-
culdades. Veja quais são os seus pon-
tos fortes e quais são os pontos fracos. 
Isto é importante para se ter sucesso. 
Meus jovens, não se iludam com a fe-
licidade, porque felicidade, em si não 
existe. O que existe são momentos fe-
lizes. Então, aproveitem esses grandes 
momentos, alicerçados nos valores 

da sua família e assim, quem sabe, 
nós seremos felizes.

“Tem que sentir 
orgulho, não ser 

orgulhoso, mas ter 
orgulho do que está 
fazendo em prol de 
outro ser humano”


