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Introdução 

 

O atual debate em torno dos impactos econômico-produtivos e sociais da 

agricultura familiar tem movimentado pesquisadores em diversas universidades nacionais 

e internacionais. Diversos estudos procuram evidenciar os aspectos positivos dessa forma 

de organização da produção agrícola destacando sua capacidade de resposta frente as 

política públicas, cujo caso de maior evidência é o PRONAF, em suas diversas 

modalidades. A agenda 21 em seu capítulo 32 fala explicitamente da necessidade de 

fortalecimento do papel dos agricultores frente aos desafios da sustentabilidade. No item 

32.3 salienta que “uma abordagem centrada no agricultor é a chave para alcançar a 

sustentabilidade tanto nos países desenvolvidos como nos em desenvolvimento e muitas 

das áreas de programas da Agenda 21 estão voltadas para esse objetivo” (Agenda 21, 

p.221). O texto enfatiza que: “Uma parte significativa da população rural dos países em 

desenvolvimento depende primariamente da agricultura de pequena escala, orientada 

para a subsistência e baseada no trabalho da família. Porém, ela tem um acesso limitado 

aos recursos, à tecnologia e meios alternativos de produção e subsistência. Em 

conseqüência, exploram em excesso os recursos naturais, inclusive as terras marginais.” 

Agenda 21, p 221). 

Contudo, quando se observa mais atentamente os processos produtivos, os 

mecanismos comercialização ou mesmo de industrialização da produção percebe-se um 

atrelamento dos agricultores a grandes empresas vinculadas ao processo da Revolução 

Verde que atuam fortemente a montante e a jusante da produção agrícola.  

                                                        
1 Este texto é uma síntese de metodologias e experiências desenvolvidas no projeto “Desenvolvimento das 
cooperativas de agricultura familiar e economia solidária do Estado do Paraná”, dentro do Programa 
Universidade Sem Fronteira – USF da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia – SETI, é também  
produto de uma parceria entre a Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE - Campus de 
Francisco Beltrão e a União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária – 
Sessão Paraná - Unicafes-PR. 
2 Sociólogo, Professor Adjunto da UNIOESTE – Francisco Beltrão, membro do Grupo de estudos Territoriais 
GETERR, pesquisador do Instituto de Pesquisa em Risco e Sustentabilidade – IRIS da Universidade 
Federal de Santa Catarina – UFSC e Coordenador do Projeto. 
3 Advogado, formado pela Unioeste – Francisco Beltrão e bolsistas no projeto;  
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As especificidades da agricultura familiar, sua fragmentação em diversas 

tipologias e sua irregular organização política e produtiva são um desafio a ser 

enfrentados pelos próprios agricultores, pelas políticas públicas e também pela 

Universidade que precisa se aproximar desta realidade para poder colaborar na 

construção de práticas sustentáveis. De modo geral, se de um lado, a universidade tem 

produzido excelentes reflexões sobre as diversas modalidades de agricultura familiar, com 

enfoque na sua constituição e nas suas especificidades adotando um tom bastante crítico 

para o fenômeno da Revolução Verde focando, na maioria das vezes, suas análises sobre 

os aspectos negativos desta. De outro, ela tem se mantido longe das experiências 

sustentáveis (ou potencialmente sustentáveis) desenvolvidas pelos agricultores em muitas 

localidades.   

Constata-se que o modelo de desenvolvimento econômico construído a partir dos 

anos 50 com a adoção de pacote tecnológico foi pautado em uma ATER 

homogeneizadora que, por muitos anos, solapou a capacidade de organização dos 

agricultores retirando-os das arenas de decisão e colocando-os como meros receptores 

de tecnologias e políticas. Embora este processo tenha efetivamente, aumentado a 

produtividade agrícola, trouxe como um dos desdobramentos sociais mais evidentes a 

redução da capacidade dos agricultores de organizarem e administrarem sua produção 

provocando ainda mais a marginalização de suas iniciativas.  

Contudo, é necessário salientar que o fenômeno da Revolução Verde não foi 

pacificamente absorvido pelos agricultores. Diversos processos de resistência e 

construção de alternativas foram construídos ao longo do tempo. Alguns, mais ou menos 

eficazes que os outros. Em todos, no entanto, o que se observa, é a menor ou maior 

capacidade das lideranças e agricultores em analisar a realidade e construir respostas 

adequadas ao modelo de desenvolvimento vigente, principalmente frente a necessidade 

de incorporar os aspectos positivos das novas técnicas e acessos aos mercados e, ao 

mesmo tempo, encontrar mecanismos de resistência e  recusa de processos negativos. 

Este não é um processo fácil, mas é de onde decorre o principal desafio das atuais 

experiências de organização dos agricultores.  

Um desses elementos de resistência e construção de alternativas está no número 

crescente de pequenas cooperativas que vem sendo constituídas em todas as Regiões do 

Brasil. Porém, por serem, na sua maioria, cooperativas de pequeno porte, elas enfrentam 

enormes dificuldades de organização e de gestão o que compromete sua 

sustentabilidade. Aliado a isso, atualmente, as universidades não formam profissionais 

preparados para lidar com as especificidades e necessidades destas cooperativas o que 
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dificulta ainda mais os processos de sustentabilidade das experiências dos agricultores 

familiares. 

 

Objetivos 
 

Diante disso, o desafio deste trabalho é apresentar e discutir algumas atividades 

desenvolvidas junto a 08 (oito) cooperativas da agricultura familiar localizadas nas regiões 

sudoeste e centro do Paraná atendidas pelo projeto:  “Desenvolvimento de Cooperativas 

da agricultura familiar e economia solidária do estado do Paraná”4. Este projeto é 

desenvolvido dentro do programa Universidade Sem Fronteiras da Secretaria de Estado 

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná - SETI.   A atuação conjunta entre a 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE e a Unicafes / Paraná na 

tentativa de disponibilizar e capacitar profissionais para trabalharem junto à cooperativas  

de agricultura familiar e economia solidária para que estas cresçam de forma ordenada e 

sustentável.  Atualmente, além dos problemas relativos à organização dos agricultores as 

cooperativas demandam planejamento estratégico e acompanhamento nas áreas: 

contábil, administrativa, jurídica e de comunicação. 

Contudo é necessário considerar que as dificuldades e os limites existentes na 

organização dos agricultores no Brasil, como os aspectos legais e organizacionais das 

cooperativas devem ser relativizados e colocados lado a lado com as questões políticas e 

históricas desse setor, bem como, com sua capacidade de articulação regional e nacional 

na construção de redes eficazes de apoio mútuo. Nesse sentido, mesmo que não 

incorpore todas as dimensões dos problemas a serem enfrentados pelas organizações 

dos trabalhadores rurais, é importante e necessário mencionar alguns entraves que já 

verificamos na organização dos agricultores em suas cooperativas e justificam nossa 

proposta: a) carências na geração de conhecimentos para a organização das 

cooperativas; b) falta de assistência qualificada e sistemática na organização cooperada; 

c) crescimento desordenado e não planejado que se traduz no mero atendimento a 

demandas ou a resposta a problemas externos; e) dificuldades na formação de 

lideranças; f) fragilidade na organização política dos agricultores; g) falta de investimentos 

públicos em pesquisas para desenvolvimento de mecanismos de organização e métodos 

adequados a especificidades das organizações dos agricultores e, h) dificuldade 

encontrar técnicos e profissionais formatados para o trabalho com as especificidades 

destas organizações 
                                                        
4 Site do projeto: www.procooperativa.tk 
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Deste modo os fatores que justificaram a concepção do projeto estão centrados 

na proposta de um trabalho de formação e organização das lideranças das pequenas 

cooperativas de agricultores familiares do Paraná para dentro do princípio da 

sustentabilidade e planejamento. A escolha das cooperativas e desses municípios 

justifica-se por pertencerem em sua maioria em lugares com limitantes econômicos e 

pelas cooperativas se encontrarem serem mecanismos de desenvolvimento importantes 

para a inclusão social. 

A) Região Centro: Coorlaf Candoi; 

B) Região Oeste; Cooplaf Três Barras; 

C) Região sudoeste: Claf Itapejara D´Oeste; Claf Realeza; Claf Francisco Beltrão; 

Claf Renascença; Cooperçu Nova Prata do Iguaçu. 

 

Metodologia e resultados esperados 
 

É possível encontrar, na literatura especializada, uma ampla quantidade de textos e 

artigos que procuram dar conta do processo de desenvolvimento sob dois ângulos 

básicos: o desenvolvimento endógeno e o desenvolvimento exógeno. A abordagem do 

desenvolvimento exógeno, em que então se pautava a Revolução Verde, confluía para 

uma proposta de articulação subordinada das atividades desenvolvidas no espaço rural 

pelas desenvolvidas nas economias urbanas. Nessa visão, o aspecto dinâmico da 

economia (com desenvolvimento de produtos, serviços e pesquisas) ocorreria no espaço 

urbano. Ao rural caberia o papel de receptáculo passivo de tecnologia e insumos e de 

fornecedor de matérias-primas e de alimentos para nutrir a máquina produtiva e as 

populações. A síntese proposta Ward et alii (2005) (Quadro 1) aponta a distinção entre os 

modelos de desenvolvimento exógeno e o modelo endógeno.  

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1- Modelos de desenvolvimento rural 

Características Desenvolvimento exógeno Desenvolvimento endógeno 
Princípio-chave Economia de escala e Arranjos locais (naturais, 
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concentração humanos & culturais). 
Recursos para o 
desenvolvimento 
sustentável. 

Força dinâmica Pólos de crescimento urbano. 
As áreas rurais são 
concebidas como fonte de 
alimentos e de produtos 
primários para a expansão das 
economias urbanas. 

Empresas e iniciativas 
locais. 

Função das áreas 
rurais 

Produção de alimentos e de 
produtos primários para a 
expansão da economia 
urbana. 

Diversificação das 
economias e dos serviços. 

Maiores problemas de 
desenvolvimento 

Baixa produtividade e 
marginalização. 

Limitada capacidade de 
áreas / grupos sociais de 
participar das atividades 
econômicas. 

Foco do 
desenvolvimento rural 

 Modernização agrícola: 
estímulo à mobilidade de 
capital e trabalho. 

Construção de capacidades 
(habilidades, instituições e 
infra-estrutura). 
Superação da exclusão 
social. 

Fonte: Adaptado de Ward et alii (2005). 

 

Na rede de conhecimentos que se conecta ao desenvolvimento exógeno, 

encontramos todo o aparato construído pela Revolução Verde ao longo de 

aproximadamente meio século. Assim, ao seguir esse processo, é possível localizar, na 

cadeia de acontecimentos, a paulatina erosão do conhecimento local e sua substituição 

por um conhecimento científico global.  

Deste conhecimento global surgem novas relações entre natureza e seres 

humanos, relações nas quais a diversidade de sistemas produtivos rurais é substituída 

por modelos construídos em laboratórios. As racionalidades científicas, tecnológicas e 

financeiras passaram a ocupar boa parte dos ecossistemas mundiais, transformando-os 

profundamente. A Revolução Verde é, fundamentalmente, um sistema altamente 

dependente de insumos externos, caracterizados pela alta densidade técnica e científica e 

pelo alto investimento de capital que conectam entre si complexas redes mundiais. Além 

disso, este sistema privilegia a monocultura como forma de potencializar o uso dos 

recursos econômicos. Considerando que a tecnificação e a densidade científica são 

características fundantes da Revolução Verde, os centros de decisão e de poder 

tenderam a permanecer afastados do local de aplicação e passaram a gerar complexas e 

longas redes verticais de poder.  
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Ocorre, contudo, que as divisões nem sempre são tão claras. Especialmente 

porque na prática há misturas entre ambas propostas, levando-se à formulações que 

procuram superar as dicotomias e construir, dentro das correlações de força de cada 

localidade um dialogo que ao mesmo tempo procure incorporar elementos de ambas as 

vertentes de conhecimento. 

A necessidade de romper com as visões dicotômicas é que ambas as abordagens 

têm pontos fracos e fortes. O aspecto mais frágil da visão focada exclusivamente no 

exógeno está na tendência em privilegiar a grande escala e o recurso explicativo a 

grandes e poderosas forças macroestruturais. Por outro lado a fraqueza da re-localização 

está no fato de ela produzir uma crítica simplificada à economia e à política agrária 

globalizada. Essa crítica pode sucumbir à utopia, sobretudo por exagerar na diversidade e 

na capacidade de resiliência e adaptação dos agricultores frente a força dos processos 

homogeneizadores da globalização. Contudo, diversidade local não é por si só um 

elemento capaz de produzir alternativas. É necessário que as teorias e ações que tentam 

induzir o desenvolvimento local que elas produzam também reflexões teoricamente 

fundamentadas e apoiadas em experiências concretas, e demonstrem que têm 

capacidade de gerar contrapontos viáveis às teorias da globalização, sobretudo em 

termos de implicações para a vida rural, para a viabilidade da agricultura e para a 

qualidade ambiental.  

Para procurar dar conta desta complexidade da interconexão das redes as fases 

seguintes foram/estão sendo adotadas na execução do projeto: 

1a. fase: pesquisa bibliográfica sobre, cooperativas de agricultores especificidades 

limites e possibilidades com foco nas metodologias de inclusão social, desenvolvimento, 

organização política e autonomia; planejamento da operacionalização das demais 

atividades pela equipe de trabalho; reunião com  as diretorias das cooperativas. 

2a. fase: coleta, tratamento e análise dos dados secundários (estrutura fundiária, 

produção, máquinas, técnicas de manejo, instrumentos, relações de trabalho) dos 

municípios em análise;  

3a. Analisar a atuação de cada cooperativa suas estratégias de atuação e 

organização. Analisar o número de associados, produção de cada associação e 

mecanismos de comercialização (propaganda / divulgação, venda direta ao consumidor e 

mediada por supermercados). Realização de entrevistas e reuniões com os agricultores 

que serão estudados de cada associação, no intuito de criar um espaço de diálogos para 

a coleta, interpretação e representação dos dados coletados no trabalho de campo e, 
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também, para debater e definir estratégias tecnológicas para qualificar a inclusão social 

dos produtores familiares e orgânicos de alimentos (definir perspectivas de 

desenvolvimento territorial).  

4a.  fase: pesquisa de campo. Variáveis a serem consideradas: i) organização das 

cooperativas; ii) gestão; iii) nível técnico dos dirigentes; iv) grau de compreensão de seu 

papel no processo dentre outros fatores. 

5a. fase: discussão e definição, com base na metodologia participativa, das 

estratégias a serem adotadas na fase de assessoria e  treinamento;  

6a. fase: implementação, de forma participativa, das ações de extensão 

universitárias definidas com os dirigentes e Unicafes.  

7a. fase: Produção do material (apostilas) para o treinamento; 

8a. fase: acompanhamento e avaliação das ações realizadas; 

 
Resultados esperados 

Facilitar o desempenho e crescimento continuado das cooperativas da agricultura 

familiar e economia solidária do Estado do Paraná, através de planejamentos estratégicos 

e acompanhamento das ações desenvolvidas. Assessorar as cooperativas em questões 

estratégicas para que estes continuem promovendo desenvolvimento e inclusão social. 

Bem como gerar outras formas de agregação de valor aos produtos da agricultura 

familiar. Contribuir na formação de recursos humanos capazes de compreender e 

trabalhar com a complexidade do mundo atual, elaborar e testar métodos e técnicas de 

pesquisa que contribuam para a construção de experiências de desenvolvimento 

sustentável e possibilitar a construção de um ambiente multidisciplinar de troca de idéias 

e experiências que envolvam diversas áreas do conhecimento como: sociologia, ciências 

jurídicas, administração e gestão.    
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