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São Paulo, 26 de Março de 2003 - Estabelecimentos de ensino apresentaram crescimento de 72% 
nos últimos três anos. As cooperativas educacionais no Estado de São Paulo, formadas por pais de 
alunos que se unem para administrar escolas, apresentaram um crescimento 72% em três anos. 
Em 2000 eram 32 escolas no Estado; hoje são 55. Na década de 90, as cooperativas de pais 
começaram com três estabelecimentos. Segundo Maria Cristina Pompermayer, diretora da área 
educacional da organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp), a expectativa é 
que este ano sejam criadas mais dez escolas. "Elas começam a ser formadas em maio e junho."  
 
De acordo com Maria Cristina, o aumento das escolas está atrelado, primeiramente, ao fator 
financeiro; depois vem o conhecimento da proposta da cooperativa. "Os pais ficam descontente 
com as altas mensalidades das escolas particulares e procuram outra alternativa que não sejam 
as públicas", comenta. O rateio, ou mensalidade, chega a ser 50% mais barato de o valor de uma 
mensalidade em escola particular. Na Educativa -Instituto de Educação e Cultura, de São Carlos, 
formada há nove anos - os alunos chegam a pagar 30% inferior ao valor da mensalidade de um 
colégio mais caro da cidade. Com 720 alunos, da educação infantil até o ensino médio, a escola 
cobra mensalidades que variam de R$ 200 a R$ 310.  
 
Na Cooperativa de Ensino de São José do Rio Preto (Copen), que tem 500 alunos, a mensalidade 
varia de R$ 256 a R$ 320, do ensino infantil ao médio.  
 
"O cooperativismo nasce com a crise", diz Maria Cristina.  
 
Cristina Braga Tagliavni, diretora da Educativa, concorda a Cristina ."A nossa escola surgiu 
quando os colégios estaduais estavam em greve já três meses", diz. A Cooperativa de Ensino de 
São José do Rio Preto (Copen) surgiu há dez anos com a superlotação da capacidade de outra 
escola da cidade. Segundo Paulo Roberto Marques, assessor financeiro da Copen, a diferença da 
cooperativa educacional é a qualidade. "O lucro é revertido para a qualidade"  
 
A cooperativa educacional é um dos ramos do cooperativismo. Ela é dividida em três 
cooperativas: de pais, de profissionais de educação e de alunos. A primeira cooperativa é formada 
por pais de alunos. O número mínimo é de 20. Eles seguem a lei federal 5764/71, que rege o 
cooperativismo. "Os pais escolhem que tipo de escola eles querem para seus filhos e contratam 
um profissional da área de educação para montar o projeto pedagógico da escola", afirma Maria 
Cristina. A cooperativa de alunos funciona em escolas agrícolas e de profissionais, são os ligados à 
área de educação que prestam serviço. Segundo Maria Cristina., a escola cooperativa integra o 
aluno, os pais e os professores. "O diferencial é a participação dos pais tanto na administração da 
escola como no método educacional". "A cooperativa de pais é a terceira via com um ensino 
diferenciado". O investimento nessas escolas é realizado no início com o capital inicial, que é a 
cota parte de varia de R$ 10 a R$ 500. "Esse valor é pago quando o filho entra na escola e na sua 
saída o dinheiro é devolvido com reajuste de até 6% ao ano", diz  
 
As escolas trabalham com número reduzido de alunos por classe. Em uma cooperativa, a 
capacidade máxima de estudantes é de 1,2 mil, como a de São José do Rio Preto e no mínimo 
150. O método adotado é o construtivista ou apostilado. No colégio de São Carlos, onde os pais 
são maioria professores de universidades da cidade, o método não é só o construtivismo; há 
também a interferência por parte dos profissionais. Já em São José do Rio Preto o método é 
construtivista. Segundo Maria Cristina, as cooperativas educacionais de pais estão espalhadas por 
várias cidades do estado como na capital, Jundiaí, Marília, Piracicaba, Auriflama, Fernandópolis, 
entre outras.  
 
A escola de Fernandópolis foi a primeira a ser criada no estado de São Paulo.  
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