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Reseña

El Hombre 
Cooperativo:
Pensamento de Arrizmendiarrieta1

Liliane Cristine Schlemer Alcantara 
y Carlos Alberto Cioce Sampaio

Nesta obra, Azurmendi consegue 
demonstrar uma das premissas prin-

cipais das ideias de Arizmendiarrieta que 
o trabalho pode ser resultado de projeto 
humanizador. As diretrizes que norteiam 
esta obra são os princípios de uma eco-
nomia personalista, recorrendo à tradição 
do socialismo cooperativo, ou seja, o 
trabalho prevalecendo sobre o capital a 
partir da capacidade de autogestão e a 
necessidade de estabelecer uma educação 
cooperativa, na qual privilegia a forma-
ção de homens e mulheres cooperativos 
e não apenas da criação de cooperativas.

Para apresentar as discussões que cingem esta obra, o autor destaca 
em Arizmendiarrieta três fases: evolução, fundamentação do espírito e 
movimento cooperativo. Na primeira fase, o homem é visto não só como a 
imagem de Deus, mas como o cooperador de Deus a fim de levar adiante a 
obra da criação e a cooperação corresponde a uma vocação transcendental 
humana; na segunda fase, por um lado o homem é considerado a partir 
de sua natureza cooperativa, por outro a cooperação aparece como uma 
1. Joxe Azurmendi, (1992). El hombre cooperativo: pensamento de Arrizmendiarrieta. Caja 
Laboral Popular, Lan Kide Aurrezkia. Otalora, Azatza S.L., 868 pp



Reseñas

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas178  

prerrogativa do projeto de desenvolvimento, no qual a educação é o fun-
damento da base e do espírito cooperativo; e finalmente, na terceira fase, 
desde os anos 60, o espírito e movimento cooperativo de Mondragon são 
vistos como reflexo das virtudes e do espírito do País Vasco.

O autor ressalta que a primeira fonte de inspiração de Arizmendiarrieta 
foi o homem a partir de suas dimensões: transcendente e social, familiar e 
política, lúdico e laboral. O conceito de homem e comunidade é pautado 
na solidariedade humana e da educação emancipatória. Sua experiência 
por participar da guerra civil espanhola traz consciência maior que nos faz 
compreender a trajetória do seu pensamento. Esta postura crítica o levou, 
a partir de 1945, a dedicar-se mais a questão social, evitando conflitos que 
pressupunham caráter mais político.

Para Arizmendiarrieta, sem uma base cristã não havia vida social 
possível e a humanidade deixaria de existir. Em um primeiro momento, 
esta reflexão o levou a considerar os fatores positivos para construção 
da comunidade cooperativa, a qual é comparada frequentemente com a 
unidade familiar. Em um segundo momento, nos escritos posteriores de 
Arizmendiarrieta, o centro das atenções passa a ser o mundo do trabalho. 
Finalmente, reconhece que tanto o liberalismo e o coletivismo possuem 
aspectos positivos e negativos e que estes contribuem de alguma maneira 
ao desenvolvimento da humanidade.

Nas questões de cultura e trabalho, o autor compreende que Arizmen-
diarrieta desenvolveu um conceito próprio da dignidade do trabalho, como 
prova de confiança dada ao homem, baseando-se nos conceitos de Marx, 
que dignifica a fenomenologia de Hegel, concebendo a essência do traba-
lho e a autonomia do homem como resultado de seu próprio trabalho, seu 
projeto de desenvolvimento e encontro consigo mesmo.

Neste contexto, coloca a educação como princípio fundamental, o ho-
mem se reconhecendo a partir de sua cultura, o que sem esta não haveria 
liberdade de fato. Assim, a fonte moral do homem vem pela educação e 
que esta é função indispensável da família. A educação e a cooperativa 
estão vinculadas, como o trabalho está relacionado ao homem, e que este 
se autorrealiza individual e coletivamente. 

O autor recorda de que para Arizmendiarrieta, a educação é entendida 
como prática cooperativa prévia à própria promoção cooperativa propria-
mente dita, e é um pressuposto básico na vida cooperativista, religiosa e 
no trabalho. Seu objetivo é formar agentes de transformação do mundo, 
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como homens responsáveis e com projeto de vida, aptos a construir um 
mundo mais justo, novo e solidário, cultivando a inteligência e o espírito 
associativo.

A pedagogia de Arizmendiarrieta tem como base a de Paulo Freire, na 
qual a educação pode ser entendida como processo de diálogo, em que não 
há relação hierárquica educador-educando. Prioriza o trabalho e a formação 
profissional, que devem andar juntos, inclusive conciliando cursos especiais 
para trabalhadores. Deste modo, divide a educação do trabalhador em três 
períodos distintos: 1) educação profissional; 2) educação permanente e; 3) 
educação ativa, voltada a uma educação para o trabalho solidário, consumo 
humanizante e ócio vigorizador. Esta educação valorizava a iniciativa, 
criatividade, responsabilidade e integração comunitária.

Criou centros formativos de trabalhadores com princípios à formação 
integral, não só teórica e profissional, mas com educação moral e valo-
rizando a cultura proletária. Em 1948, instituiu a Associação “Liga de 
Educación y Cultura”, entidade patrocinadora da Escola Profissional. Em 
1968, uma Universidade, como instituição de ensino permanente. Em 1973, 
a Cooperativa de Crédito “Caja Laboral Popular”.

Percebe-se que suas reflexões transcenderam amplamente os âmbitos 
de questões emergentes da sociedade, até converterem-se em filosofia de 
ordem nova, filosofia do homem cooperativo. Educação se tornou ponto 
de apoio natural e indispensável para promoção de uma ordem nova social, 
humana e justa.

Assim, surge a primeira cooperativa de produção em 1956, sobre as bases 
da educação, do trabalho e do reconhecimento da dignidade do homem. 
Os fundamentos da cooperativa baseavam-se na participação dos operários 
na empresa. A cooperativa requer um espírito comunitário aberto, amplo, 
livre de egoísmos individuais e coletivos, de uma base humana, econômica 
e social. Neste contexto, o autor destaca na obra os aspectos organizativos 
e institucionais vitais da empresa cooperativa: princípio da solidariedade; 
domínio dos homens sobre os instrumentos e; distribuição de resultados com 
alta participação da comunidade e progressiva socialização do patrimônio. 

O cooperativismo assume o compromisso de contribuir com a criação 
de uma nova sociedade, promovendo as transformações socioeconômicas 
que proporcionavam novas formas de sociedade e convivência, com me-
lhores oportunidades de educação, saúde, trabalho e ócio, cuja consecução 
acredita ser de interesse de um movimento social até então de vanguarda.
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Entre os relatos da experiência apresentada, observa-se concordância 
implícita, sobre a importância atribuída à humanização do trabalho e a 
articulação entre processo educativo contínuo e permanente, possibilitando 
atender ao objetivo fundamental do movimento social atual que não pode 
ser outro senão a promoção de estruturas que promovam a dignidade e 
liberdade humana no marco de uma solidariedade ampla e generosa.

Percebe-se que o conceito inicial baseado na fé cristã e na família foi 
ampliado para uma análise socioeconômica, tentando se afastar de visão 
política, manifestando-se pela inclinação aos temas sociais, mudando sua 
postura para um perfil democrático no campo social. Demonstrando a im-
portância da emancipação da classe trabalhadora, refletindo sua concepção 
da experiência cooperativa apolítica e neutra.

Passados 20 anos da publicação, esta obra continua sendo uma referência 
para conhecer os fundamentos do pensamento de Arizmendiarreta, no qual 
favorece a promoção de um desenvolvimento que seja social, educativo, 
econômico e político, tendo como protagonistas educadores, educandos, 
trabalhadores, empresários, assim como para aqueles agentes que preten-
dem utilizar os princípios cooperativistas. Este livro trata do paradigma 
do homem cooperativismo, antes mesmo da criação de organização coo-
perativas, e que remete a um processo de ensino-aprendizagem formativo 
e emancipatório de autogestão.

Entre os relatos da experiência apresentada, observa-se concordância 
implícita sobre a importância atribuída à humanização do trabalho e a 
articulação entre processo educativo contínuo e permanente. Há de se 
admitir nesta exposição, entretanto, uma coexistência do capitalismo e 
do cooperativismo, como também a utilidade das mais variadas fórmulas 
paternalistas de assistência social, promoção educativa e cultural. Poderia 
se dizer que Mondragon representa um complexo corporativo de coope-
rativas, no qual o trabalhador detém o capital, isto é, capitalismo coletivo 
e de bem estar social. 

O século XXI traz um novo desafio ao modelo cooperativista retratado 
pelo autor: os limites do desenvolvimento, em função da exaustão dos 
recursos naturais. Neste sentido, este modelo, a exemplo da racionalidade 
instrumental e econômica que opera na economia de mercado globalizado, 
necessita de processos de revitalização e renovação de suas motivações 
sociais e humanistas. Remetendo a uma transformação dos ideais socioe-
conômicos em ideais ecossocioeconômicos, norteados pelo paradigma da 
sustentabilidade, em substituição ao paradigma de crescimento econômico 



Reseñas

Época III. Vol. XXI. Núm. 42, Colima, invierno 2015, pp. 177-181 181 

sem restrições ambientais. Reforça-se a necessidade urgente de uma educa-
ção voltada a formação de pessoas que compreendam a noção de sustenta-
bilidade conjugada ao conceito de desenvolvimento territorial sustentável.

Sugerem-se outras obras para complementar esta leitura, como:

Joseba Etxegibel (2007.). Mondragón ante la globalización: la cultura 
cooperativa vasca ante el cambio de época. Cuadernos de Lanki. 
Diciembre.

Jon Sarasua (2010). Mondragón em um nuevo siglo: síntesis de la expe-
riencia cooperativa. Cuadernos de Lanki. Enero.

Joseba Azkarraga (2011). Altuna, Larraitz; Kausel, Teodoro; Iñurrategi, 
Iñigo. La evolución sostenible (I): uma crisis multimensional. Cua-
dernos de Lanki:Junio.

Joseba Azkarraga, Manfred Max-Neef, Felix Fuders y Larraitz Altuna 
(2011). La evolución sostenible (II): apuntes para uma salida razo-
nable. Cuadernos de Lanki. Julio.

Rafael Cristóbal (2014). Sujeto y comunidad: uma noción subyacente al 
paradigma cooperativo. Cuadernos de Lanki. Marzo.


