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Resumo  
O presente relato dispõe sobre a experiência em conjunta realizada no Sudoeste do Paraná, 
por meio de uma rede de cooperativas que tem contribuído como instrumento na formação de 
capital social, arranjos econômicos em cadeias produtivas e acessibilidade à políticas públicas 
inovadoras para o rural. Através da parceria entre a União Estadual das Cooperativas da 
Agricultura Familiar e Economia Solidária - UNICAFES e o Instituto Paranaense de 
Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER, na região Sudoeste do Paraná, estabeleceu-
se um processo de formação de 120 lideranças e colaboradores das cooperativas, realizado em 
5 módulos, abordando as temáticas na área da Gestão: política, mercado, relações com o 
quadro social, contábil- financeira. A formação contribuiu para a construção de estratégias 
que garantam processos permanentes de acesso as politicas públicas, principalmente de 
mercado, dado às fragilidades das cooperativas da agricultura familiar do Paraná neste campo, 
ao mesmo tempo em que alicerça como método de trabalho a atuação da organização de 
agricultores  e a autarquia estadual de extensão rural. 
 
Palavras-chave: Agricultura Familiar, Redes de trabalho, Cooperativismo Solidário.  
 
 
Abstract  
The present report deals with the experience in joint held in the South West of Paraná , 
through a network of cooperatives that has contributed as a tool in social capital formation , 
economic arrangements in supply chains and accessibility to innovative public policies for 
rural . Through the partnership between the State Union of Family Farming Cooperatives and 
Solidarity Economy - UNICAFES and Paraná Institute of Technical Assistance and Rural 
Extension - EMATER in the Southwestern region of Paraná, established a process of training 
120 leaders and employees of cooperatives, performed in 5 modules, covering the topics in 
the area of management: policy, marketing, relations with the membership, and financial 
accounting. The training helped build strategies that ensure permanent public access 
procedures policies, especially Marketplace, given the weaknesses of the cooperative of 
family farms in Paraná in this field, while founded as a working method the performance of 
the organization of workers municipality and state agricultural extension. 
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Introdução 
 
O rural brasileiro era representado pelo modelo agroexportador, recebendo apoio, 

aportes financeiros e projetos para que se “modernizasse”. Por outro lado, havia um rural 
tratado como atrasado, pobre e desnecessário a geração de riquezas a nação, onde as políticas 
recebidas encontravam eco na visão assistencialista (SILVA, 2001,p. 15).  

Esta visão ao longo dos anos foi sendo desconstruída perante um processo de lutas e 
organizações dos próprios agricultores, hoje denominados de familiares. Dentre estas 
organizações e articulações feitas pelo setor, encontra-se o modelo do cooperativismo 
solidário, o qual tem se tornado uma importante ferramenta para o desenvolvimento. A união 
das pessoas possibilita o aprimoramento da organização social e a ampliação do capital social 
local. Os interesses que motivam os agricultores familiares a se organizarem vinculam-se, 
entretanto, a oportunidades concretas de melhoria de suas condições de vida. Neste aspecto, o 
cooperativismo deve responder aos interesses políticos, econômicos, ambientais e sociais das 
famílias participantes. A interação das mesmas, junto ao movimento cooperativista de forma 
intensa, ocorre a partir da compreensão e valorização da cooperação, processo esse que 
somente acontece por meio da formação e de atividades que estimulem a participação e 
democracia. Alcançar êxito na formação das pessoas é uma tarefa coletiva que pode ser 
desempenhada por meio de parcerias de interesse comum. 

 
 
Descrição da prática (objetivos, antecedentes, atividades e ações de reprodução) 
 

 Numa nova ruralidade, novas dinâmicas sociais se constroem com o rompimento da 
dicotomia entre o mundo rural e o mundo urbano, passando a valorizar a pluralidade de 
funções, colaborando com o equilíbrio do meio ambiente, sua proteção e o desenvolvimento 
rural sustentável (ZANONI, 2004). A adoção desse novo conceito sobre o rural brasileiro 
surge juntamente com o esforço dos inúmeros agricultores familiares e suas organizações em 
dialogar com diferentes atores (urbanos e rurais) que atuam no espaço rural. A busca por 
desconstruir o relativo isolamento em que eram vistos, apresenta à sociedade a possibilidade 
de estabelecer inúmeras redes de atuação em conjunto com este “novo rural” que está sendo 
desvelado.  De certa forma outras dimensões do rural têm sido valorizadas, passando pelos 
argumentos sociais, culturais e ambientais; encontramos ainda os argumentos sobre a 
segurança alimentar e da biodiversidade, como os mais latentes, e influentes como 
possibilidades de criar mecanismos e alternativas para acabar com a fome e pobreza do 
mundo. 
 Para a ampliação destas possibilidades, na região Sudoeste do Paraná foi articulada 
uma rede de cooperativas pelos próprios agricultores familiares, o que tem contribuído como 
instrumento na formação de capital social, arranjos econômicos em cadeias produtivas e a 
facilitado o acesso à políticas públicas de desenvolvimento rural, denominadas de 
cooperativas da agricultura familiar e Economia Solidária.  O adjetivo proposto requer uma 
diferenciação aos modelos cooperativas existentes no meio rural até então, prioritariamente 
por dois elementos: sua especificidade em atuar com modelos de agricultura familiar e 
encontrar seu modo operativo na economia solidária, que nasceu no meio urbano, suscitado 
pelo apoio de amplos grupos, movimentos sociais, ativistas, órgãos públicos, intelectuais, etc. 
(GAIGER, 2003, p 183). Os movimentos sociais em especial, viram no modelo 
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autogestionário, a possibilidade de uma mudança social, que trouxesse respostas satisfatórias 
à problemática social em que se evidenciava a exclusão.   
 No ano de 2012, o conjunto de cooperativas da agricultura familiar e economia 
solidária da área do leite – Cooperativas de leite da Agricultura Familiar - CLAF e 
Cooperativas de Comercialização da Agricultura familiar - COOPAFI desejavam iniciar um 
processo de capacitação continuada de seus diretores e associados, com o objetivo de 
fortalecer a atuação das pessoas nos projetos de desenvolvimento sustentável nos quais estão 
inseridos, gerando benefícios diretos aos grupos em que atuam e irradiando oportunidades a 
toda a categoria de agricultura familiar. 
 Desta necessidade estabeleceu-se a parceria entre a Unicafes- Rede que congrega as 
cooperativas da agricultura familiar e economia solidária e o Instituto Emater, autarquia 
estadual que desenvolve ações de assistência técnica e extensão rural governamental. Desta 
parceria, houve a criação de um grupo de trabalho que deveria articular processos de 
formação em cinco grandes áreas da gestão cooperativa, entrelaçando-se com os desafios 
cotidianos da atuação na agricultura familiar, políticas públicas e projetos de 
desenvolvimento. 
 Realizados os procedimentos formais de convênios entre as duas instituições, o grupo 
de trabalho executou uma oficina de mapeamento e diagnóstico, contando com a participação 
de representantes das cooperativas e dos agentes de campo, que atuam nos escritórios 
municipais e estaduais, bem como, representantes estaduais da Emater nas cadeias produtivas 
do leite e na comercialização de produtos da agricultura familiar, a quem coube articular um 
calendário de ações e outras parcerias que poderiam ser solicitadas na execução das ações de 
formação. 
 
 Resultados  
 
 Como objetivo a ser buscado, as etapas de formação foram se desenhando a partir de 
dois encontros iniciais de preparação, ao passo, que em cada evento realizado, novamente a 
rede reunia-se e agregava-se de mais elementos para avaliação e proposição dos eventos 
futuros. 
 Foram realizados cinco eventos de formação durante o ano de 2012 e 2013, cada um 
de 16 horas, em que participaram agricultores familiares dirigentes e técnicos de campo dos 
municípios de Barracão, Capanema, Planalto, Santo Antônio Sudoeste, Francisco Beltrão, 
Marmeleiro, Chopinzinho, Coronel Vivida, São João, Dois Vizinhos, Itapejara do Oeste, 
Nova Prata do Iguaçu, São Jorge do Oeste, Mangueirinha. Com uma média de 120 pessoas 
por evento. 
 O primeiro encontro versou sobre a Gestão Política das cooperativas da agricultura 
familiar e economia solidária, com um olhar na perspectiva de intervenção social que o 
modelo cooperativista pode alcançar a partir da inserção local, e encontrando nas redes de 
cooperação uma ação cadenciada e intencional de mudança. 
 O segundo encontro o tema abordado foi sobre a Gestão de Mercados para 
cooperativas da agricultura familiar e economia solidária, de modo especial trabalhou-se os 
debates sobre as políticas públicas do mercado institucional, alternativos e mercados privados, 
e no segundo momento, objetivando diminuir as dúvidas a cerca dos procedimentos de 
funcionamento da política pública, desenvolveu-se um laboratório de práticas para acesso ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE e Programa de Aquisição de Alimentos- 
PAA. Neste dia contou-se com a colaboração da Secretaria Estadual de Educação do Estado 
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do Paraná – SEED e da Companhia Nacional de Abastecimento CONAB/Pr colaborando nas 
orientações sobre documentação e procedimentos. 
 O terceiro tratou de Gestão e relações com o quadro social detalhando metodologias 
mais adequadas de abordagem e trabalho de extensão que podem ser realizados com os 
associados das cooperativas de agricultura familiar e economia solidária, procurando ampliar 
a proximidade entre o quadro de dirigentes e os sócios, utilizando-se de ferramentas simples, 
que permitem a gestão participativa do empreendimento coletivo. 
 Já em 2013, desenvolveu-se o quarto módulo, com a temática de Gestão das 
Cooperativas a partir do cenário das cadeias produtivas da agricultura familiar, contando com 
depoimentos de outras organizações sociais e empresários de diversos ramos que atuam na 
transformação e comercialização de alimentos de origem da agricultura familiar. Os debates 
trouxeram os elementos que estão caracterizando este novo rural, com suas relações rurais-
urbanas, numa perspectiva de reconstrução de novas relações. No evento, foram 
desenvolvidas mini oficinas sobre os mercados do leite, da pesca e de processamentos de 
alimentos vegetais. 
 No quinto e último módulo, tratou-se especificamente da gestão financeira e Contábil 
das cooperativas da agricultura familiar, onde de modo mais detalhado os dirigentes e 
lideranças presentes puderam questionar os palestrantes sobre procedimentos adequados e 
legislações pertinentes ao modelo jurídico de suas cooperativas. Atualmente os cursos de 
formação de profissionais das áreas contábeis e financeira, pouco ou quase nada tratam da 
especificidade deste modelo jurídico, e muitos equívocos acabam acontecendo. Neste evento 
teve a participação de colaboradores das cooperativas, a fim de que pudessem também 
questionar sobre a temática. 
 Ao final, além dos dirigentes e associados capacitados, que era o principal objetivo 
deste trabalho, conseguiu-se uma proposta de capacitação em cooperativismo na agricultura 
familiar revisada, atualizada e com a participação de importantes instituições que atuam nas 
áreas demandadas. 

 Na capacitação em questão, a construção de estratégias que garantam processos 
permanentes de acesso ao mercado institucional e privado é um dos pontos de maior destaque 
dado às fragilidades das cooperativas da agricultura familiar do Paraná, em especial, aquelas 
que se propõem a atuar com empreendimentos e iniciativas coletivas e solidárias, na relação 
com as políticas públicas de compra e venda. 

 
 
Parcerias  
 
Durante todo o processo de execução desta proposta de formação para dirigentes de 

cooperativas da agricultura familiar e economia solidária, foram convidadas outras 
organizações que prontamente se somaram ao esforço. De forma especial, em todos os 
eventos pudemos contar com a presença e assessoria na área de formação cooperativista com 
o Instituto de Formação do Cooperativismo Solidário- Infocos; Nas áreas de gestão 
operacional com a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares – ITCP, da 
Universidade Federal do Paraná, e em momentos específicos como oficinas práticas ou de 
mesa de debates com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR – Francisco 
Beltrão e Pato Branco, lideranças cooperativas de outras regiões do Estado e profissionais da 
Emater Estadual e do Rio Grande do Sul. 
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Estes processo de formação dirigido aos agricultores familiares, na perspectiva de 
melhorar os processos de gestão de suas cooperativas foi uma oportunidade de perceber o 
quanto pode ser positivo a organização de uma rede técnica de trabalho, que estabelece um 
processo de aprendizagem, entre equipes de diversas instituições e entre os participantes. O 
processo de trocas e vivências contribuiu para a ampliação do conhecimento de 120 lideranças 
e dirigentes das cooperativas da agricultura familiar e economia solidária. A formação da rede 
sócio-tecnica precisou superar entraves das pequenas diferenças de métodos, mas como o 
objetivo era comum, todo o esforço do trabalho foi consagrado com o resultado das 
avaliações feitas pelos participantes.  

Pensar em parcerias futuras e na constituição de novas redes sócio-tecnicas já não está 
mais distante, pois as equipes de ambas as instituições pensam organizar processos de 
formação semelhantes em outras regiões do Estado, para fortalecer as estratégias da 
agricultura familiar frente aos desafios do desenvolvimento sustentável.   
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