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RESUMO 

Este trabalho descreve o processo hist6rico, das lutas pela terra, dos pequenos 

produtores rurais marginalizados pela sociedade capitalista, ligada ao Movimento Sem 

Terra - MST e as dificuldades encontradas, em sua trajet6ria ate os dias atuais. A 

constitui9ao da Cooperativa de Produ9ao Agropecmiria 30 de Outubro- COPAGRO e uma 

proposta de construir urn sistema alternative de associativismo diferente ao cooperativismo 

tradicional. Neste caminho muitas dificuldades surgiram, o que provocou uma rotatividade 

expressiva de associados, no quadro da cooperativa. 0 trabalho de campo realizado junto 

aos associados da COPAGRO, em Campos Novos, apontou motives que levaram muitos a 

abandonarem o sistema associativista. 0 trabalho mostra o alto nivel de organiza9ao dos 

s6cios da COPAGRO, que abre uma porta para o debate sobre a mobiliza9ao social, 

cidadania e justi9a economica. A metodologia utilizada neste trabalho, foi a de entrevista 

estruturada. Foram aplicadas questoes especificas para diretores e associados da 

cooperativa. Os resultados mostraram algumas fragilidades que se refletiram no andamento 

da COPAGRO, sistema cooperativista e reconhecido pelos associados como importante 

para fortalecer, organizar e solucionar problemas comuns. Com a utiliza9ao de entrevistas 

estruturadas, analise documental e relat6rios, procurou-se, resgatar a memoria e as 

dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores rurais bern como identificar os motives 

da rotatividade de associados desde a funda9ao da cooperativa. 
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INTRODU<;AO 

0 objetivo deste trabalho e conhecer melhor o modelo cooperativista ligado ao 

Movimento Sem Terra- MST e visualizar seus problemas. 

A proposta da Cooperativa de Produyao Agropecuaria 30 de Outubro, e mostrar uma 

altemativa de desenvolvimento, capaz de humanizar o capital (utilizar a riqueza capaz de 

gerar renda ou valores economicos disponiveis, em beneficio da coletividade ), colocando-o 

realmente a serviyo do homem. E a ideia de uma nova sociedade, baseada nos principios 

socialistas de trabalho coletivo e de comunidade igualitaria, como urn processo capaz de gerar 

melhores condiyoes de vida para as pessoas. A ideia nao e nova, mas na pratica e dificil de ser 

implantada, principalmente num pais capitalista, como o Brasil. 

Como a proposta da COPAGRO e construir urn sistema alternativo de associativismo 

em oposi<(ao ao cooperativismo tradicional, abre-se urn leque de possibilidades, que merece 

urn estudo mais aprofundado, principalmente para a diminuiyao da tensao social nas areas 

rurais, provocada pelo modelo politico vigente no pais. 0 trabalho, aborda desde o surgimento 

do Movimento Sem Terrae toda a sua trajet6ria ate os dias atuais; a vida no acampamento, 

localiza<(ao, caracteristicas do grupo, origem das familias, recursos e infra-estrutura, meios de 

produ~tao, organograma s6cio-economico do grupo, organiza9ao economica, implantayao de 

projetos, evoluyao dos assentados, capacita<(ao profissional, participayao dos jovens, o jomal, 

o papel da cooperativa, as vantagens do sistema cooperativista, a homogeneidade do grupo, 

formayao, saude e estilo de vida. 

Na medida em que se consegue equacionar tais problemas, e que o cooperativismo 

transforma-se numa alternativa de desenvolvimento, corrigindo distoryoes sociais. 

Ao iniciarmos a pesquisa, tinhamos em mente alguns problemas que mereceriam 

prioridade, devido a relevancia para o processo de desenvolvimento da COPAGRO. 

Podemos afirmar que nosso objetivo maior sera alcanyado, na medida em que outras 

iniciativas de pesquisas proporcionem urn conhecimento mais aprofundado de todo o 

complexo da COPAGRO. 
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CAPITULO I- CONSIDERA<;OES INICIAIS 

1.1 PROBLEMATIZA<;AO 

A estrutura do processo produtivo em que esta envolvido o pequeno produtor 

determina muitas de suas atitudes sociais e trayos de seu comportamento ideol6gico social. 

Sua atitude isolacionista aparentemente resistente a associayao ( cooperativista), nao emana 

somente do nivel de educayao que, entre os pequenos produtores, e quase sempre baixo, mas 

tambem da heranya cultural adquirida atraves do tempo. 

Hoje, o cooperativismo passa por uma serie de reflexoes e crises devido a propria 

evoluyao das relayoes comerciais, como a de credibilidade e, principalmente, em virtude de 

tendencias de mercado em que prevalecem valores capitalistas sobre os de doutrina da 

cooperayao. 

A primeira Cooperativa de Produyao Agropecuaria Catarinense a ser legalizada num 

assentamento foi a COPAGRO - Cooperativa de Produyao Agropecuaria 30 de Outubro de 

Campos Novos. Fundada em 24 de setembro de 1990, iniciou com 33 familias e 47 

associados, sediados em 516, 11 hectares de terra, dispondo de uma agrovila. Desses 516,11 

hectares, apenas 48% sao agricultaveis ou propicios a agricultura. 

0 grupo que iniciou a formayao da Cooperativa participou do processo de ocupayoes 

que ocorreram entre 1985 a 1987, antes de se deslocarem para Campos Novos. Os problemas 

de subsistencia ocorreram imediatamente. 

A igreja influenciou o movimento cooperative quando preservou, em seu discurso, a 

manutenyao da ideia do coletivo e do compartilhar, da fraternidade e da ajuda mutua. Isto foi 

considerado, na medida em que muitos lideres do Movimento Sem Terra eram oriundos de 

movimentos pastorais (pastoral da terra). 

Por outro lado, desde a origem do grupo, o movimento cooperative tern sofrido 

resistencia dentro do grupo de associados da Cooperativa como exemplo, algumas de suas 

lideranyas. Esses lideres defendem a autonomia camponesa, trabalham de forma individual. 

Entretanto, para outros assentados, a ideia de cooperayao ganha for9a na medida em 

que significa menores custos para a montagem da infra-estrutura produtiva e social. 

A Cooperativa COPAGRO tern enfrentado varios problemas em sua trajet6ria, entre os 

quais destacam-se dois: 



10 

• Seguir o modelo tradicional da agricultura considerada "moderna", com aquisi9ao 

de implementos e insumos considerados de ponta levou a falencia financeira em 

meados do anode 1985. 

• Os produtores envolvidos trouxeram "heran9a", com varios vicios das pequenas 

propriedades camponesas em que a produ9ao e simples e pessoal e eles mesmos 

utilizam sua for9a de trabalho. 

Alem dos aspectos acima relacionados, o conhecimento do contexto da COPAGRO 

permite verificar que existe uma rotatividade, aparentemente alta, de associados. 

1.2 QUESTOES NORTEADORAS 

Frente as pondera9oes anteriormente tratadas, o estudo elege como questoes 

norteadoras: 

• A rotatividade dos associados e significante? 

• Por que ocorre? 

• Em que intensidade ocorre? 

• 0 processo de forma9ao/condu9ao da COPAGRO influencia esta rotatividade? 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Toda associa9ao de produtores ou cooperativados surge para resolver problemas 

comuns como a rna distribui9ao de renda, as desigualdades sociais inerentes ao processo de 

acumula9ao e a ganancia de amplos setores nao produtivos. Isto gera urn clima de 

descontentamento e de revolta, nao compativel com urn verdadeiro processo de 

desenvolvimento social, entendendo-se desenvolvimento como urn processo capaz de gerar 

melhores condi9oes de vida para urn numero cada vez maior de pessoas. 

0 sistema cooperativista dos assentados (COPAGRO) e uma forma articulada das 

varias experiencias associativas nos assentamentos de agricultores dos grupos Sem-Terra, em 

nivel nacional, que busca construir urn sistema alternativo de associativismo em oposi9ao ao 

cooperativismo tradicional, com a finalidade de melhorar as condi9oes de vida dos seus s6cios 

no sentido mais amplo, assim como uma melhor produ9ao e uso do solo. 
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A COPAGRO assumiu o papel de ser urna alternativa de desenvolvimento, capaz de 

hurnanizar o capital (utilizar a riqueza capaz de gerar renda ou valores economicos 

disponiveis, em beneficia da coletividade ), colocando-o a servi9o do homem. 

0 movimento desta Cooperativa propoe-se a auxiliar no desenvolvimento social, 

individual e tambem contribuir para o melhoramento do nivel de vida dos pequenos 

produtores rurais associados. Neste sentido, abre urn leque de possibilidades, principalmente 

com pequenos produtores, em que a tensao social e mais aguda. Para a consecu9ao de tal 

intento, a COPAGRO concebe o proprio homem como sua unidade de a9ao. Muito embora o 

capital e o trabalho nao possam estar separados no processo produtivo, o homem e a mais 

importante pe9a do binomio. A ele cabe se oferecer oportunidades democr:iticas de trabalhar 

em conjunto com outros homens e, aproveitando urn capital que e comurn a todos, aurnentar 

sua produtividade. Portanto, melhorar sua condi9ao de vida. 

No entanto, a COPAGRO enfrenta dois grandes desafios: o economico, de gerar 

riquezas, e o social, de reparti-las de forma justa. Na medida em que se consegue equacionar 

tais problemas, e que o cooperativismo se transforma numa alternativa v:ilida de 

desenvolvimento, corrigindo as distor96es inseridas na sociedade pela concentra9ao de 

empresas capitalistas. 

Por outro lado, acredita-se ser possivel criar urn novo ser hurnano, a partir de urn meio 

social, em que a coopera9ao e a solidariedade nao apenas serao possiveis entre todos os seus 

membros, mas serao formas de comportamento, alem da igualdade de direitos e de poder de 

decisao e da partilha geral de perdas e ganhos da comunidade entre todos os seus membros. 

Justifica-se a escolha deste grupo de cooperativados como foco de estudo desta 

monografia, na medida em que se constitui em uma proposta de desenvolvimento autonomo 

da agricultura familiar que visa eliminar os desajustes sociais oriundos dos excessos de 

intermedia9ao capitalista. Alem disso, a COP AGRO se constitui nurna experiencia de 

vanguarda por ser a primeira cooperativa singular implantada em assentamentos promovidos 

pelo Movimento Sem Terra (MST), no Estado de Santa Catarina. 

Considerando-se ainda que nao se encontram levantamentos met6dicos e a realidade e 

pouco conhecida pela sociedade abrangente, torna-se extremamente necess:irio que se proceda 

a urn estudo sistematico dos problemas da COPAGRO, especialmente no que diz respeito a 
permanencia das pequenas familias rurais no processo cooperativista, a forma de trabalhar em 

grupo e aos riscos e conflitos percebidos por eles. 

Assim, diante da falta de dados organizados acerca do funcionamento e dos problemas 

da COPAGRO, em atividade no municipio de Campos Novos, e considerando certos aspectos 
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de :fragilidade e vulnerabilidade da mesma, esta monografia se propoe a contribuir no sentido 

de sistematizar dados na esperan<;a de que este trabalho possa se tornar esclarecedor e util 

para o fortalecimento do cooperativismo. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Geral 

Observar o contexto da COPAGRO visando proporcionar urn conhecimento 

satisfat6rio a respeito desta forma de organiza<;ao de pequenos agricultores. 

1.4.2 Especificos 

• Descrever o processo hist6rico de desenvolvimento, e como se encontra 

atualmente a Cooperativa de Produ<;ao Agropecuaria 30 de Outubro -

COPAGRO. 

• Identificar os motivos da rotatividade de familias de pequenos produtores 

rurais nesta cooperativa. 

• Identificar a intensidade da rotatividade de familias de pequenos produtores 

rurais na referida Cooperativa. 

• Desenvolver metas para o crescimento da COPAGRO. 

1.5 REVISAO DE LITERA TURA 

A nipida abertura da nossa economia nos ultimos anos repercutiu nos setores agricolas 

das varias regioes brasileiras. Neste contexto, as propriedades familiares do meio oeste de 

Santa Catarina foram atingidas diretamente por esta nova ordem mundial. Neste aspecto, 

Fernandes Filho (1999) nos diz: 

A decada de 90 e marcada por avanyos, contradiyoes e transformayoes na agricultura 
brasileira. 0 espayo rural tern sofrido fortes impactos causados por mudanyas 
estruturais na economia, relacionados em grande parte, ao processo de abertura e a 
integrayao economica (Mercosul). A reduyao ou a eliminayao das barreiras tarifaria 
e nao tarifaria levou a queda expressiva nos preyos dos produtos agricolas como o 
Ieite, arroz, feijao e milho, e assim, na renda monetaria das unidades de produyao 
familiar, gerando uma enorme crise no setor. Essa crise esta relacionada tambem ao 
processo de estabilizayao da economia, que provocou significativa valorizayao do 
cambio - reduzindo os preyos dos produtos exportados no mercado intemo - e a 
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elevac;:ao da taxa de juros - aumentando o custo de produc;:ao que, juntamente com a 
queda da renda fundiaria, afetam de maneira significativa a rentabilidade destas 
unidades de produc;:ao, e assim sua sustentabilidade. Toma-se premente, portanto, 
encontrar altemativas para recompor a rentabilidade perdida 

Ern rela<;ao as transforma<;oes ocorridas na ultima decada, corn certeza a agricultura 

familiar foi a rnais afetada, seja porque dispoe de acesso restrito as politicas publicas de 

fornento a produ<;ao (PIRES et al, 1995), seja porque, ern boa parte, estava voltada para a 

produ<;ao de alirnentos basicos, ate entao, os rnais protegidos contra a concorrencia dos 

irnportados e, por isso rnesrno, os rnais afetados quando as barreiras caern ou sao elirninadas e 

o carnbio se valoriza rnuito (CAMPOS et al., 1999). 

Segundo Testa et al (1996) as principais causas desta crise sao: 

A concentrac;:ao da produc;:ao e conseqtientemente a exclusao de agricultores; a 
grande disHincia dos mercados consumidores, o que dificulta a implantac;:ao de novas 
opc;:oes; a alta densidade demografica rural aliada a dependencia de culturas anuais 
ou de criac;:oes que dependem de culturas anuais, gerando sobre-uso e, 
conseqiientemente o esgotamento e a degradac;:ao dos solos; a pulverizac;:ao fundiaria, 
com cerca de 40% dos estabelecimentos com menos de 10 hectares e solos 
predominantemente pedregosos e declivosos; a reduc;:ao da rentabilidade de produtos 
tradicionais. A estes fatos devem ser acrescidas as migrac;:oes da cultura da soja para 
o centro oeste e a nao competitividade da cultura do trigo frente a Argentina. Desta 
forma, acredita-se que alguns milhares de produtores estao com seu futuro 
ameac;:ado, em razao do pequeno tamanho de suas explorac;:oes, que praticamente os 
impossibilita de buscar altemativas agricolas em escala suficiente para uma 
rentabilidade minima. Estimativas indicam que, mantidas as tendencias atuais, 
apenas na Regiao Oeste Catarinense, cerca de 250 mil pessoas podem ser excluidas 
da produc;:ao agricola comercial nos pr6ximos cinco a dez anos, das quais 80 mil 
economicamente ativas. 

Ern conseqiiencia deste exodo rural excludente provocado pelo rnodelo atual, 

fortaleceu-se o rnovirnento de trabalhadores do campo como e o MST que luta pela posse da 

terra, a qual nunca tiverarn acesso, ou forarn expropriados a partir do ingresso das rela<;oes 

capitalistas de produ<;ao na agricultura. 0 rnovirnento envolve ainda rnuitos proprietarios de 

areas reduzidas, insuficientes para o trabalho de urna familia e filhos de pequenos 

proprietarios, que nao conseguirarn obter urna area de terra para rnontar a sua unidade 

produtiva. 

Segundo Poli (1999, p.92, 93), pode-se dizer que o MST 

e fruto de unificac;:ao de diversas lutas e conflitos em tomo da questao de posse da 
terra, lutas ocorridas sobretudo na Regiao Sui do Pais. Tais lutas foram motivadas 
principalmente pelos efeitos do processo de modemizac;:ao da agricultura, pelo 
esgotamento da fronteira agricola na regiao e pelo processo de reconcentrac;:ao 
fundiaria. 
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Ainda segundo Poli (1999, p.l20, 121), 

o relacionamento do MST com o Estado tern sido marcado pelo enfrentamento e 
ate pelo antagonismo. Durante o regime militar, as lutas dos sem terras foram quase 
sempre consideradas e tratadas como casos de policia. A ar;:ao da policia militar se 
deu, normalmente, no sentido de intimidar, reprimir e disfarr;:ar os acampamentos. 
A resposta dos sem terras orientou-se, de modo geral, pela via da nao vioHlncia. As 
crianr;:as e mulheres, colocadas a frente para receber a policia, procuravam 
demonstrar a disposir;:ao para a negociar;:ao e a intenr;:ao de nao partir para o 
confronto violento. Houve casos em que mulheres e crianr;:as entregaram flores para 
os soldados que amear;:avam despeja-los. Mesmo assim, em muitos casos, a pressao 
e o cumprimento da ordem de despejo resultaram em enfrentamentos violentos que 
resultaram em ferimentos e ate mortos. 

A proposta da forma9ao de cooperativas surgiu, na pnitica, como fruto de urn processo 

de lutas pelo uso e posse da terrae de uma permanente discussao, experiencias e debates dos 

trabalhadores rurais carentes, motivados a conseguirem urn peda9o de chao como meio de 

sobrevivencia basica. 

Para compreender e encontrar altemativas que possam contribuir com os milhares de 

produtores rurais que estao sendo excluidos do processo produtivo, e importante buscar 

embasamento em modelos de assentamentos organizados em diversas partes do mundo. 

Neste aspecto, Moraes (texto, p.17-18), descreve que: 

programas de reforma agraria e de colonizar;:ao que estabelecem novas empresas 
agricolas ou novos sistemas de posse dos fatores de produr;:ao, uma estrutura 
organica inadequada ao comportamento ideol6gico dos grupos de assentados pode 
determinar o fracasso da participar;:ao social planificada. A reciproca, de imediato, e 
verdadeira. 
Algumas experiencias demonstraram que o fracasso das grandes e medias empresas 
rurais de produr;:ao cooperativistas formadas por trabalhadores agricolas deve-se, na 
maioria dos casos, a incompatibilidades estruturais. Os fatores circunstanciais 
parecem-nos de importancia secundaria ja que podem ser mais facilmente 
eliminados. 
Vamos aos fatos. No momento em que o govemo costarriquenho procura 
implementar urn projeto de reforma agraria(l>. Estes sao recrutados em diferentes 
localidades e selecionados sob criterios de carater circunstancial (se tern filhos, se 
nao e alco6latra, se jamais foi preso, se gosta de trabalhar a terra, etc.). Uma vez 
situados numa cooperativa de produr;:ao na qual todos tiveram que trabalhar como 
assalariados agricolas, imediatamente sobrevieram as manifestar;:oes de fracasso do 
Estado. 
0 Projeto Baatan padece, portanto, do erro de querer impor a estrutura organica 
complexa de grande empresa a urn grupo de camponeses que dominam apenas a 
estrutura simples da empresa familiar. Vejamos agora a reciproca. 
Na mesma epoca em que se constata a decadencia de Baat<'m, 84 ex-operarios da 
United Fruit (em 1965) resolveram formar tambem uma cooperativa de produr;:ao<2>, 
num pequeno pedar;:o de terra (500 hectares) devolvido ao Estado hondurenho pela 
"Bananeira". Todos trabalham como assalariados. Em dois anos, a cooperativa passa 
a ter dois tratores, uma debulhadora de milho e credito institucional. 0 govemo 
hondurenho, desejando que esta experiencia se ampliasse, em 1967, solicita ao 

(I) PROJETO BAA TAN, posteriormente avaliado pelo grupo latino-americano de posse da terra (Cida!Cais). 
<2> Cooperativa Guanchias Ltda. 
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GCTT<3
l a elaborac;ao do "Projeto de Desenvolvimento socioeconomico dos 

Guanchias" . 
0 projeto estabelece a estrutura organica complexa de produc;ao coletivista e 
processo produtivo socialmente dividido. 
A experiencia da Cooperativa Guanchias Ltda foi tao convincente que, de imediato, 
em 1968, a seu redor surgiram as cooperativas de produc;ao coletivista "Agua Branca 
Sui", "Bons Amigos", "A Lurdes" e "Auxiliadora". 

A experiencia mostra que os projetos de desenvolvimento tern maior probabilidade de 

atender as prioridades locais, de cumprir seus objetivos e de se mostrar sustentaveis quando 

sao concebidos e executados com ampla participa9ao da comunidade interessada. Finan9as & 

Desenvolvimento (p. 11 ). 

Ate recentemente, os capitais formadores de uma na9ao eram o natural (terra, agua, 

jazidas), o fisico (cidades, estradas, pontes) eo financeiro (credito, seguro). Aparece agora o 

capital social - a confian9a tecida entre os individuos, em prol de neg6cios para o 

desenvolvimento economico e social. Pressupoe-se que a confian9a seja o segredo para 

fortalecer a "musculatura" de qualquer grupo associativo. 

0 insumo vital para a produ9ao do capital social constitui-se da qualifica9ao das 

pessoas. 0 ingrediente da educa9ao oferece o diferencial, porem seu resultado s6 aparece a 

medio e longo prazo. Urn trabalho que deveria ter come9ado ha decadas e que, infelizmente, 

no Brasil esta muito atrasado. Agroanalysis (p. 12). 

Trabalho este que implica em considerar o que poderiamos chamar de agrega9ao de 

valores ja que, alem de se considerar o que se produz, e preciso se atentar para o como e quem 

esta envolvido no processo. Mais do que contar com o economico e vital agregar o que vern 

se denominando de capital humano e social, fatores essencias que fazem a diferen9a nos 

movimentos associativos. 

No entanto, nao ha modelo de cooperativismo sem defeitos e virtudes. Em todos os 

tempos o homem viveu a eterna ansia de atingir a felicidade sobre a terra, a pendular entre o 

economico e o social. E essa sina o acompanha como uma sombra no terceiro milenio. 

Agroanalysis (p. 13). 

Moraes (p. 20) afirma que a base de sustenta9ao de qualquer empresa reside na 

unidade e na disciplina. Pode ser que uma empresa associativa nao disponha de credito, que a 

seca ou o furacao destrua seus cultivos; que seja proscrita pelo cancelamento de sua 

personalidade juridica, mas se e mantida a unidade e a disciplina de seus associados, a 

empresa continuara existindo e procurara a forma de seguir adiante. 

(J) GCTT - Grupo Centro Americana de posse da terra formado por agencias de nac;oes unidas e Sieca 
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A unidade de uma empresa e tao importante que, para mante-la, os associados devem 

admitir esse ins6lito principio de organiza<;ao: e preferivel errar com a empresa do que acertar 

fora dela. Moraes (p. 4). 

Segundo Moraes (p.16), "quando alguem vai organizar urn grupo social deve sempre 

eleger uma estrutura organica que corresponda ao universo cultural do grupo". 

A organiza<;ao social e urn elemento chave no processo de inova<;ao no meio rural. 

Nesta dire<;ao, Monteiro (p.72-73), nos chama a aten<;ao quando diz que: 

a compreensao dos pequenos produtores como artesaos rurais, individuos que 
realizam todas as etapas na produ~tao de uma mercadoria, gerindo urn 
empreendimento familiar com divisao do trabalho somente por idade e sexo e 
produzindo com poucos contatos de socializa~tao devido ao isolamento das parcelas 
familiares, e urn dos fatores explicativos das dificuldades do associativismo no meio 
rural. 

Lack (p.45-46), afirma ainda que: 

[ ... ] nao e suficiente que OS produtores disponham de tecnologias e recebam 
capacita~tao, que lhes ajudem a produzir com eficiencia tecnica e gerencial, dentro 
das suas propriedades individuais. Eles tambem tern problemas extemos as suas 
propriedades e necessitam de melhores mecanismos para adquirir insumos e 
comercializarem seus excedentes de forma mais eficiente e mais vantajosa; alem do 
mais, eles tern problemas intemos que nao podem ser resolvidos em forma 
individual e portanto, exigem decisoes e investimentos grupais ou comunitarios. Por 
estas razoes e diante de debilidade e ineficiencia dos servi~tos oficiais de apoio a 
agricultura, e necessario que os produtores se organizem para estabelecer os seus 
pr6prios mecanismos de recep9ao (de fora) e de presta~tao (para dentro) de 
servi~tos; estes servi~tos pertencentes aos pr6prios agricultores lhes permitiriam 
diminuir gradualmente sua dependencia. 

Existem muitos tipos e muitas formas de organ1zar o uso e a posse da terra. A 

organiza<;ao da posse da terra num assentamento e a forma como a terra sera dividida e usada. 

MST (1986, p.l82). 

Como ja mencionamos anteriormente, cabe destacar aqui a presen<;a da Igreja, 

especialmente atraves da Comissao da Pastoral da Terra (CPT), como elemento estimulador e 

aglutinador da organiza<;ao em diferentes locais, o que, sem duvida, favoreceu e mesmo 

viabilizou a organiza<;ao do movimento de forma organizada. Poli (1999, p. 93). 

As doutrinas sao urn referencial que determina o modo de cornposi<;ao de urna 

cooperativa e seu funcionamento. 

A ideia de cooperativa surgiu dos trabalhadores na Europa, no fmal do seculo XX e 
a burguesia se apropriou para usar para seus interesses. Nos trabalhadores 
precisamos mudar a atual Lei Cooperativista e pensar numa lei nossa que consiga 
dar respaldo para a organiza~tao de cooperativas como nos queremos e que sirvam 
para organizar o trabalho em conjunto na terra MST (1986, p. 189). 
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Urn projeto de cooperativa deve observar principalrnente o interesse da cornunidade 

ern viabiliza-lo, caso contrario perde o sentido de existir. 

Hoje para que tivessemos uma sociedade em que predominasse a igualdade entre 
todos os seus membros, seria preciso que a economia fosse solidaria em vez de 
competitiva. Isto significa que os participantes na atividade econ6mica deveriam 
cooperar entre si em vez de competir Singer (1995, p.9). 

Segundo Mussoi (2000, p. 28) apud Tagliari (2000): 

Urn novo paradigma de desenvolvimento deve ser pensado e debatido com a 
sociedade. Urn paradigma que resgata a enorme divida social que se tern com a 
popula9ao brasileira (tanto rural quanto urbana), que para ser alcan9ado depende de 
uma nova visao politica onde a transparencia e a participa9ao popular seja efetiva. 

A COP AGRO e urna cooperativa singular ou de prirneiro grau. Sao as charnadas de 

CPA ou cooperativas de produ9ao agropecuaria e, normalrnente, recebern o nome da 

localidade onde estao situadas, no caso, Assentarnento 30 de Outubro, ern Campos Novos. 

0 conjunto de cooperativas singulares forma o sistema central estadual que recebe o 

nome do estado de origem. 0 conjunto das cooperativas estaduais, forma a Confedera9ao das 

Cooperativas de Reforrna Agraria do Brasil (CONCRAB) que defende os interesses dos 

assentados do Pais, tanto de ordern social quanto econornica. 

E interessante observar que a irnplernenta9ao do cooperativisrno irnplica ern considerar 

diferentes facetas ern urn processo de desenvolvirnento, levando-se ern conta que aspectos 

fisicos, sociais, arnbientais e hurnanos se fazern ernergir. Assirn, caberia extrapolar urn 

conceito inicial de desenvolvirnento e a ele acrescentar o binornio rural sustentavel. 

A esse respeito, podernos citar o Conselho da Cornunidade Solidaria, (apud ROSA, 

1999, p.7) ligado a Presidencia da Republica, quando nos diz que desenvolvirnento rural 

sustentavel e: 
Urn novo modo de promover o desenvolvimento que possibilita o surgimento de 
comunidades mais sustentaveis, capazes de suprir suas necessidades imediatas; 
descobrir ou despertar suas voca9oes locais e desenvolver suas potencialidades 
especificas; e fomentar o interdimbio extemo aproveitando-se de suas vantagens 
locais. 

Capra (1999, p.24) definiu que: "urna sociedade sustentavel e aquela que satisfaz suas 

necessidades sern dirninuir as perspectivas das gera96es futuras". Este e o grande desafio da 

nossa gera9ao e das futuras. 

Marx (1984, p.199-200), define a produ9ao capitalista como: 

Concentra9ao dos meios de produ9ao em poucas maos, pelo que eles deixam de 
aparecer como propriedade dos trabalhos diretos e, pelo contrario, se transformam em 
potencias sociais de produ9ao. Ainda que inicialmente como propriedade privada dos 
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capitalistas. Estes sao trustees4 da sociedade burguesa, mas eles embolam todos os 
frutos dessa curadoria. 

1.6 METODOLOGIA 

Escolhido o tema deste trabalho, CPA 30 de Outubro Ltda., sentiu-se a necessidade de 

realizar urn estudo explorat6rio para delimitar a area, definindo, a partir dai, quais as familias 

a serem pesquisadas. 

0 objetivo da metodologia e o de convidar a ciencia a especular e o de convidar a 

filosofia a interessar-se pelos problemas praticos. Em resumo, o objetivo da metodologia e o 

de ajudar-nos a compreender, nos mais amplos termos, nao os produtos da pesquisa cientifica, 

mas o proprio processo. Kaplan (p.26). 

0 instrumento de coleta de dados utilizado foi o da entrevista estruturada, alem da 

analise documental e relat6rios. 

Foram aplicadas questoes especificas para os dois diferentes atores sociais que estao 

envolvidos na COPAGRO: diretores e associados (Anexo 1). 

A formula<;ao das questOes adequou-se a linguagem e ao conteudo de acordo com o 

publico pesquisado. As questoes foram de dois tipos: a) abertas, em que os entrevistados 

responderam espontaneamente, e b) fechadas, que estabeleceram urn padrao de avalia<;ao do 

entrevistado. As questoes foram testadas previamente de modo a verificar e validar sua 

compreensao. 

Para a coleta de dados, utilizou-se a metodologia de visitas domiciliares com questoes 

aplicadas, em amostra probabilistica aleat6ria no Assentamento 30 de Outubro e onde 

encontrassem antigos s6cios da COPAGRO. A coleta de dados foi objetiva e subjetiva com a 

finalidade de identificar as percep<;oes dos produtores e as razoes determinantes da 

permanencia ou abandono como membro da Cooperativa de Produ<;ao Agropecuaria 30 de 

Outubro Ltda. 

Posteriormente, foi realizada uma analise de consistencia de dados, utilizando-se testes 

estatisticos. 

Procedeu-se a sele<;ao de onze s6cios atuantes que fazem parte da COPAGRO para 

compor a amostra do estudo. Efetuou-se a analise comparativa desses produtores para 

conhecer suas rela<;oes e avaliar a influencia do sistema cooperativista da COPAGRO. 

4 Curadores. 
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As entrevistas foram aplicadas pelo proprio pesquisador. 0 processo foi mats 

demorado, em compensa<;ao o sistema adotado proporcionou vantagens da observa<;ao direta, 

mais rica e precisa, para a analise dos dados. 

Foram preparados e aplicados dois tipos de entrevista estruturada: uma para os 

associados e outra para os dirigentes s6cios da cooperativa (modelos em anexo ). 

Finalmente, foi elaborado o corpo final do texto que compoe esta monografia. Ap6s 

apresenta<;ao e aprova<;ao, teni seu resultado discutido com a entrega de uma c6pia para a 

Cooperativa 



CAPITULO II- CONTEXTUALIZA!;AO 

2.1 CONHECENDO A COOPERATIVA DE PRODU<;AO AGROPECUARIA 30 DE 

OUTUBRQ 

2.1.1 0 surgimento 
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Em 1985, quatrocentas familias sem terra se juntaram para lan<;ar os fundamentos do 

que viria a ser conhecido como urn dos maiores movimentos sociais do Brasil. Quarenta 

membros viajaram ao primeiro Congresso Nacional do MST onde os objetivos do grupo 

estavam tra<;ados: os assentados se organizariam na luta pela terra como uma forma de 

construirem uma nova sociedade baseada nos principios socialistas de trabalho coletivo e de 

comunidade igualitaria. 

A medida que o MST continua a crescer, a maior luta do movimento e como construir 

uma organiza<;ao que possa representar o povo das diversas regioes do Pais que, por sua vez, 

representa uma variedade de ideias e expectativas. 

0 assentamento em Campos Novos se chamava 30 de Outubro, ou simplesmente, 

Trinta. Era urn assentamento grande, com cerca de trezentos residentes (noventa e sete 

familias) muitos dos quais vieram ao Trinta em 1989, ap6s passarem varios anos em 

acampamentos do MST. Antes de se juntarem a uma ocupa<;ao de terra do MST, a maioria 

dos assentados havia sido dono ou arrendatario de pequena area de terra na regiao oeste de 

Santa Catarina. Os assentados possuiam uma longa tradi<;ao no trabalho com a terra, vivendo 

daquilo que produziam. No assentamento, cada familia de assentado ganhou 

aproximadamente dezoito hectares de terra para trabalhar com agropecuaria, principalmente 

de subsistencia, e construirem sua residencia simples. 

A cooperativa iniciou da uniao de 33 familias do assentamento Trinta, dispostos a 

trabalharem em urn projeto coletivo. Tanto o Incra quanto o MST apoiaram o projeto. 

A cooperativa enfrentou varios problemas, principalmente de gerenciamento 

economico segundo Dilso Barcelos, s6cio fundador da COPAGRO e presidente da 

Cooperativa Central de Reforma Agraria de Santa Catarina L TDA. 0 fracasso foi visto, em 

parte, como urn sinal de que a produ<;ao coletiva, de fato, entrou em conflito com a cultura 

campesina. 
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2.1.2 A vida no acampamento 

0 grupo inicial participou da ocupa9ao em Abelardo Luz, no dia 25 de maio de 1985. 

Logo ap6s a ocupa9ao, foram despejados com a promessa de serem assentados pelo Institute 

Nacional de Coloniza9ao e Reforma Agniria - Incra, em 60 dias. Os assentados ficaram 

esperando seis meses e como nao houve cumprimento da palavra por parte do Incra, 

invadiram uma nova area em Ponte Serrada. Ali permaneceram 15 dias e, ap6s, foram 

despejados. 0 Incra conduziu-os a uma nova area com a promessa de serem assentados 

definitivamente. Como isto nao aconteceu, invadiram novamente a area de Ponte Serrada. 0 

despejo aconteceu novamente, ap6s 15 dias, pela policia. Ap6s o despejo, se dirigiram para o 

Centro Comunitario de Ponte Serrada, ali permanecendo quatro meses. Num acordo com o 

Incra, foram deslocados para uma area definitiva em Passos Maia. Esta area era pequena e nao 

havia espa9o para todos. Para os assentados que nao conseguiram coloca9ao em Passos Maia, 

o Incra adquiriu uma area em Campos Novos. 

Com a demora para ocorrer o assentamento definitive, evoluiu a discussao a respeito 

de coopera9ao entre agricultores assentados. 

Ap6s ter ocorrido o assentamento definitive, os produtores experimentaram urn 

processo crescente de pauperiza9ao. Esta realidade se deveu pela descapitaliza9ao dos 

assentados, carencia de infra-estrutura basica, dificuldades para realizar os plantios e as 

colheitas, reduzida aptidao das terras para agropecuaria e instabilidade social. Esta realidade 

for9ou a venda de alguns bens como m6veis de casa, gado, entre outros. 

Para subsistirem, os assentados passaram a depender da ajuda oficial, de suas familias 

e das institui96es religiosas. Isto os for9ou a produzirem, em pequena escala, culturas de 

subsistencia como feijao, milho, arroz, batatinha, mandioca etc. 0 salario praticamente nao 

existia. 0 comercio de madeira praticamente nao foi explorado, devido a nao existencia dessa 

riqueza. 

2.1.3 Localiza~ao 

0 Assentamento 30 de Outubro localiza-se no municipio de Campos Novos, Santa 

Catarina, nas proximidades do posto da Policia Rodoviaria Federal, trajeto da BR-282, trecho 

Campos Novos a Joa9aba, distando aproximadamente 350 quilometros da Capital do Estado, 

15 quilometros de Campos Novos e 30 quilometros de Joa9aba, todos os municipios com 

liga9ao asfaltica. 
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A via de acesso que passa pelo assentarnento e asfaltada e, no interior do 

assentarnento, existe urna rede de estradas de terra. As vilas rnais pr6xirnas sao as de Sao Jose, 

Pinhal Preto e Caxambu. 0 centro da regiao e Campos Novos, forrnado pelos rnunicipios da 

Associac;ao dos Municipios do Planalto Sul - Arnplasc. 

0 terreno foi adquirido pelo Incra e pertencia a Francisco Moraes. Inicialrnente, foram 

assentadas 33 farnilias, oriundas de urn acarnparnento ern Passos Maia, municipio deste 

Estado. As farnilias ficararn na sede da fazenda Hurnaita, chegando ern Campos Novos, no dia 

07 de seternbro de 1987. Posteriorrnente, foram chegando rnais farnilias. A partir das 

dificuldades constatadas de que a area apresentava pouca condic;ao para a agricultura, os 

assentados chegaram a conclusao de que deveriarn forrnar urna associac;ao coletiva, corn todas 

as farnilias. Isto foi concretizado e passou a se charnar Associac;ao de Cooperac;ao Agricola de 

Produc;ao Agropecuaria 30 de Outubro. 0 objetivo inicial desta associac;ao era explorar a area 

coletivamente, como forma de aproveitar rnelhor o recurso disponivel. 

Hoje, o assentamento congrega varios grupos distintos como a Associac;ao 7 de 

Seternbro, Associac;ao Chico Mendes, a COPAGRO e outras associac;oes. 0 grupo da 

COP AGRO possui forte identificac;ao corn o Movirnento de Reforrna Agraria. 

2.1.4 Caracteristicas do grupo 

Para este trabalho, forarn concentrados esforc;os no grupo cooperativo. Seus rnernbros, 

ern nurnero de 25 associados, todos oriundos de acarnpamentos do MST. 

0 Movirnento dos Trabalhadores Rurais Sern Terra (MST) e urn rnovirnento de 

trabalhadores do campo que lutam para conquistar a posse da terra, a qual nunca tiverarn 

acesso ou foram expropriados no processo de penetrac;ao das relac;oes capitalistas de produc;ao 

na Agricultura. Envolve ainda, rnuitos proprietarios de areas reduzidas, insuficientes para o 

trabalho de urna familia e filhos de pequenos proprietarios, que nao conseguiram obter urna 

area de terra para rnontar a sua propria unidade produtiva. 

Logo, urna das prirneiras questoes a ser observada e que o MST nao surgiu nurn linico 

local, nern e fruto de urna experiencia especifica. E, antes, o resultado de rnultiplas lutas, 

conflitos e experiencias, ocorridas ern diferentes espac;os e que nern sernpre rnantinham 

contatos diretos entre si. Cabe destacar aqui a presenc;a da lgreja, especialrnente atraves da 

Comissao Pastoral da Terra (CPT), como elernento estirnulador e aglutinador da organizac;ao 
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ern diferentes locais, o que, sern duvida, favoreceu e rnesrno viabilizou a organizac;ao do 

rnovirnento de forma unificada. A partir do rnornento que cornec;ou a ser estruturado, o MST 

passou a estirnular e a organizar novas lutas e ac;oes de ocupac;ao, seguindo deterrninados 

principios e criterios comuns, definidos no ambito do proprio rnovirnento. 

A sociedade ern que vivernos e urna sociedade capitalista, ern que as cmsas sao 

cornpradas e vendidas, isto e, tudo gira ern tomo do econornico. Entretanto, os docurnentos da 

terra sao os titulos de propriedade que o Incra entregou para os agricultores. No caso da 

cooperativa, os docurnentos da terra forarn dados ao conjunto de farnilias que rnorarn no 

assentarnento e nao individualrnente. E irnportante que os docurnentos da terra sejarn 

coletivos e a proibic;ao de venda e urna seguranc;a para o grupo se manter coeso. 

No trabalho ern conjunto da terra: 

1 °) So deve participar do trabalho ern con junto, quem realrnente quer, de livre e 

espontanea vontade. Nao pode ser forc;ado. 

2°) A organizac;ao da produc;ao deve ser de forma que represente vantagens 

econornicas, ou seja, que de resultados para os agricultores. 

3°) Nao pode haver patemalisrno, ou seja, ficar esperando outras pessoas. 0 trabalho 

ern conjunto tern que ser assurnido pela propria cornunidade. 

2.1.5 Origem das familias 

Para urna rnelhor cornpreensao das condic;oes atuais, procurou-se descrever a trajetoria 

social dos colones ate a sua chegada ao assentarnento definitive. 

A origem das farnilias assentadas tende a confirmar a terrninologia como sao 

conhecidos (sern terra). Originalrnente, estas farnilias forarn arrendatarios, peoes e filhos de 

pequenos agricultores, carentes, rnotivados a conseguirern terra como rneio de sobrevivencia 

basica. Cornpoe, tarnbern, alguns rninifundiarios que perderarn suas terras para os Bancos. 

Todos os rnernbros tern vinculos corn a agricultura carnponesa. 

0 que se pode destacar e a precariedade inicial de recursos dessas farnilias que forarn 

excluidas do processo produtivo, principalrnente pela pequena area de terra e pelo rnodelo de 

politica adotado pelos govemantes que privilegiarn a especializac;ao das unidades e a 

incorporac;ao crescente de tecnologia. 
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A cooperac;ao apresenta algumas vantagens politicas, como rnaior poder de barganha 

nas negociac;oes como poder constituido e urna consciencia politico-sindical rnais ampla. 

2.2 RECURSOS E INFRA-ESTRUTURA 

2.2.1. Recursos naturais 

A fazenda desapropriada era constituida de pastagens nativas , algumas matas raras e 

alguns pinheiros. Na epoca, nao havia praticamente nenhuma area destinada para a 

agricultura. 

Cerca de 48% da area nao e ideal para a agropecmiria. Ern tomo de 35% e 

mecanizavel. A area possui urn baixo potencial produtivo em termos de aptidao natural 

agricola. As areas de declive acentuadas, nao exploradas para a agricultura, estao sendo 

utilizadas para reflorestarnento, pastagens e apicultura. 

0 potencial de recursos hidricos e preocupante. Ha apenas uma nascente boa, 

localizada na agrovila e, na parte oeste do terreno, o rio Leao faz divisa com outras 

propriedades. Forarn feitos alguns ac;udes para irrigar as lavouras localizadas na parte mais 

baixa da area. 

2.2.2 lnfra-estrutura 

A sede da agrovila esta distante tres quilornetros da sede da antiga fazenda. Os 

assentados aproveitararn a rede eletrica que passa no local para instalarern a mesma em suas 

casas. Inicialrnente, os assentados residiam em barracos de lona preta. Mais tarde, atraves de 

convenios com a Secretaria da Habitac;ao do Estado, construiram casas de monoblocos. 



FIGURA 1: Sede da COPAGRO. Os assentados dispoem de urn centro comunitario, urn campo 

de futebol e urna escola primaria. 

FIGURA 2:Abatedouro de Aves. 
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F oi criada urna rede de rela9oes que possibilita amp liar as possibilidades de 

valoriza9ao do trabalho dos cooperados, ha urna dissemina9ao de confian9a que e necessaria a 
forma9ao de novos neg6cios, pode-se exemplificar com a constru9ao de urn abatedouro de 

aves, com recursos provenientes do Pronaf Infra-estrutura. 0 terreno foi doado pela 

cooperativa com o consentimento do Incra para a Prefeitura Municipal de Campos Novos. E 
urn projeto em conjunto com os demais pequenos produtores de Campos Novos. A 

administra9ao do empreendimento sera atraves da Cooperativa de Produ9ao Agropecuaria 

Familiar do Planalto Sui Catarinense (COPLASC). E urna cooperativa independente que 

contara com aproximadamente 100 (cern) pequenos produtores associados. 

2.2.3 Meios de produ~ao 

A cooperativa possui bens que foram adquiridos com recursos do PROCERA 

(Programa de Credito Especial para Reforma Agraria), que inclui barracao de maquinas, 

trator, arado, carretao, grade, pe-de-pato, plantadeira, carro9a, forrageira e instrumentos de 

trabalhos manuais. 

FIGURA 3: Barracao das Maquinas 
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2.2.4 Organograma 

A organiza<;ao s6cio-economica do grupo esta assim distribuida: 

• Assembleia Geral: Orgao supremo de decisao do grupo. Inclui todos os membros 

da sociedade. Reune-se regularmente uma vez por ano e pode ser convocada 

extraordinariamente. 

• Coordena<;ao: composta por membros da sociedade. Responde pela organiza<;ao 

politica ideol6gica do grupo. Controla o cumprimento dos direitos e deveres. Tern 

fun<;ao educativa. 

• Diretoria da Cooperativa: Eleita regularmente a cada dois anos. Responde pela 

organiza<;ao economica do grupo. 

• Equipes de Trabalho: Foram criadas comissoes de trabalho responsaveis por 

setores especificos como, a comissao de ro<;a e a comissao pecuaria. Todos os 

trabalhadores, obrigatoriamente, tern que fazer parte do quadro associativista, com 

exce<;ao de crian<;as ate 14 anos que estudam meio dia e trabalham meio dia em 

servi<;os educativos (recebem dinheiro pelo trabalho realizado ). 

• Comissoes organizativas: o sistema de gestao contempla as comissoes de saude, 

divulga<;ao e propaganda, esporte e lazer. Existe a comissao de finan<;as, 

encarregada da supervisao da contabilidade. 

2.3 ORGANIZACAO ECONOMICA 

2.3.1 A organiza~ao do espa~o 

No assentamento, a terra e o trabalho sao coletivizados. A coopera<;ao faz parte do 

grupo desde a organiza<;ao das decisoes ao estilo de vida. 0 espa<;o e planejado coletivamente. 

Isto oferece certas vantagens como a utiliza<;ao racional da terra, isto e, ganho de 

produtividade adaptando a area as aptidoes especificas. 
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A proximidade das moradias dos locais de trabalho e da escola facilita o suprimento de 

recursos como agua, lenha, energia eletrica. Alem disso, facilita as reunioes, a integra~ao e a 

organiza~ao do grupo. 

FIGURA 4: Agrovila 

Pode-se afirmar que o espa~o concentrado das familias permite e oferece algumas 

vantagens ecol6gicas. A area de preserva~ao e concentrada, o que facilita a preserva~ao da 

florae da fauna. Tambem, pode-se falar da prote~ao das nascentes e reflorestamento, pois a 

configura~ao natural da topografia e da hidrografia nao e recomendavel se houvesse pequenas 

propriedades. 

2.3.2 A organiza~ao da produ~ao 

0 grupo, atualmente representado pelos elementos cadastrados, constitui a principal 

instancia de produ~ao da Cooperativa. Ao grupo pertencem as terras e os meios de produ~ao, 

alem do controle do processo produtivo. 

Ha urn consenso no grupo sobre a economia de tempo e de trabalho que a produ~ao 

coletiva oferece. Mesmo assim, urn dos problemas levantados e o excesso de atividades da 
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cooperativa e a pouca mao de obra disponivel, causando sobrecarga de servic;o, sobrando 

pouco tempo para lazer. 

A forma de organizac;ao da produc;ao e bastante participativa. Cada setor possui urn 

nucleo que formula as propostas da area e encaminha para a diretoria levar para aprovac;ao da 

Assembleia Geral. A diretoria tambem faz propostas que sao encaminhadas para discussoes 

nos nucleos, voltando para ela, que encaminha para apreciac;ao da Assembleia Geral. 

A qualidade de vida dos cooperados e sensivelmente melhor do que dos assentados de 

forma individual, o que causa alguns conflitos entre as duas partes devido a este diferencial. 

2.3.3 Culturas permanentes 

Este setor compreende a explorac;ao da erva-mate, a silvicultura e a fruticultura, num 

contexto ecol6gico favoravel a sua dinamizac;ao. 0 estoque atual de erva mate, setor em que o 

grupo continua a investir, esta estimado em oito mil pes em corte e oito mil pes plantados. Na 

fruticultura, cabe referencia a distribuic;ao de mudas diversificadas entre os associados, como 

laranja, pessego e uvas utilizadas para subsistencia e urn pomar coletivo de uva que sera 

utilizado para fins comerciais. A araucaria e plantada em carater domestico, sem previsao de 

fins comerciais. 0 dispositivo legal que impoe a manutenc;ao de uma area de 20% de matas 

nas propriedades agricolas e vista positivamente pelos agricultores. 

2.3.4 Horticultura 

A horticultura esta em fase de transic;ao da agricultura convencional para a agricultura 

organica, sendo que os produtos sao comercializados na feira municipal, supermercados e 

restaurantes de Campos Novas. Sao cultivados principalmente alface, rucula, chic6ria, 

repolho, beterraba, cenoura, tomate e melancia. 
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FIGURA 5: Projeto Horticultura Orgamca 

2.3.5 Ecologia na produ~ao 

Muitas das caracteristicas dos sistemas de produ9ao, atualmente adotados pelo grupo 

cooperativo, correspondem aos criterios da prudencia ecol6gica, com uso de tecnicas de 

conserva9ao e aduba9ao do solo, consorcia9ao das especies, etc. U sa-se esterco proveniente da 

suinocultura e bovinocultura para a aduba9ao da horta e parte da lavoura. 

No uso de aduba9ao verde (cobertura de invemo) tem-se a aveia e a vica, plantadas 

nas entressafras nas areas de culturas de verao, que fomecem alimentos aos animais e ajudam 

na aduba9ao e conserva9ao do solo. 

Evita-se, tanto quanto possivel, o uso dos agroquimicos potencialmente agressivos ao 

homem e ao ambiente. Os agrot6xicos eram utilizados em larga escala, mas os membros do 

grupo estao percebendo os efeitos danosos e contraproducentes do uso indiscriminado dos 

produtos quimicos. No entanto, a postura quanto a utiliza9aO de agrot6xicos permanece 

ambigua: na ausencia de altemativas e na eminencia da perda da safra, apelam para os 

produtos quimicos. 

Embora haja urn aumento no uso de aduba9ao orgfurica, os fertilizantes soluveis 

continuam a ser usado nas lavouras. Os cooperados admitem que a aduba9ao orgfurica com 

esterco e aduba9ao verde traz uma serie de vantagens economicas, como menor custo de 
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produc;ao, menor demanda de calcario, aumento de fertilidade natural do solo, combate a 
erosao, controle de inc;o, melhoria do meio ambiente, da saude do agricultor e do consumidor. 

FIGURA 6: Feira Municipal 

FIGURA 7: Futuro Posto de Venda 
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2.4 A IMPLANTA<;AO DE PROJETOS 

Na tentativa de implantar determinados programas estrategicos para o grupo 

cooperativo, os membros recorrem a elabora<;ao de projetos especificos, cuja elabora<;ao 

inclui uma discussao com a comissao responsavel pelo setor e sua aprova<;ao em assembleia 

geral. Assim, existem alguns projetos produtivos atualmente: 

Produ<;ao de Graos; 

Apicultura; 

Erva-Mate; 

Fruticultura (em implanta<;ao ); 

Suinocultura; 

Bovinocultura de corte; 

Bovinocultura de Ieite; 

Galinha caipira; 

Horta orgfurica; 

Horto florestal; 

Armazenagem. 

FIGURA 8: Projeto Suinos 
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FIGURA 9: Projeto Leite 

FIGURA 10: Frango Caipira 
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FIGURA 11: Horta Orgaruca 

2.4.1 0 planejamento 

0 planejamento economico do grupo cooperativo teve dois momentos distintos. 0 

primeiro compreendeu a fase inicial do assentamento na agrovila (nos barracos provis6rios), 

caracterizada pelo imediatismo e a improvisac;ao. No segundo momento, se incorporaram 

horizontes de Curto, medio e Iongo prazo. Uma contribuic;ao decisiva, neste aspecto, e 

oferecida por engenheiros agronomos vinculados ao MST e ao Incra. 

2.4.2 0 trabalho 

Os cooperativados trabalham, via de regra, oito horas por dia, de segunda a sexta-feira. 

Existem normas intemas de funcionamento que justificam algumas faltas dos membros da 

Cooperativa: casos de doenc;a ou dias previstos para visitas ou viagens. Em alguns ramos de 

atividade, a exemplo da pecuaria e da suinocultura, costuma-se ultrapassar o limite de 

tempo/hora trabalhado. 

Nas epocas de concentrac;ao maxima das atividades produtivas, as jomadas de trabalho 

compreendem mais de 10 horas por dia, inclusive nos finais de semana. Nas epocas de 



35 

preparo da terra, OS tratoristas trabalharn ininterruptarnente. Quanto as epocas de mator 

ociosidade de mao-de-obra, se concentra no fmal do ano e nos meses de invemo. 

As crian9as de ate 14 anos, quando nao estao estudando, ajudarn em certos afazeres, 

como trabalho em horta caseira, viveiro de mudas, etc., num trabalho levee educativo. 

Os trabalhos domesticos, alem de tarefas usuais de manuten9ao das casas, incluem 

corte de lenha para uso da prepara9ao de alimentos, entre outros. Sao realizados antes ou ap6s 

as obriga9oes coletivas, e variarn de alguns minutos a tres horas diarias, dependendo da 

mao-de-obra disponivel. 

A contrata9ao de trabalhadores adicionais ocorre apenas para assegurar a constru9ao 

de galpoes e casas. 

0 trabalho domestico a cargo das mulheres e considerado exaustivo. Trabalharn nos 

finais de semana, independente da sazonalidade agricola, na lava9ao de roupas, na limpeza, na 

confec9ao dos paes e no preparo das refei9oes. A colabora9ao dos homens nos servi9os 

domesticos permanece ocasional. 

FIGURA 12: Familia Associada 

Como intuito de se aproveitar a mao-de-obra ociosa, os servi9os de horta e miudezas, 

bern como o sanearnento, passararn a ser realizados em dias de chuva, em mutirao, o que 

permite a utiliza9ao dos dias mais adequados para o cultivo agricola. 

0 problema da rela9ao entre remunera9ao e os diferentes graus de produtividade e de 

aloca9ao de trabalho merece urn comentario. No caso do grupo cooperado, desde sua 
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forma<;ao, constatou-se preocupa<;ao em nivelar as diferen<;as economicas. A determina<;ao de 

urn tempo de trabalho unico e obrigat6rio, sem ganhos extras para o trabalho suplementar, 

visava neutralizar ao maximo possivel os desniveis de renda e os conflitos decorrentes. 0 nao 

recebimento de lucros diferenciados parece nao ser urn desincentivo determinante na unidade 

cooperativa. 

Toda mao-de-obra disponivel deve estar a disposi<;ao da cooperativa. Desta forma, 

associados e integrantes nao podem trabalhar em atividades externas para obter renda 

individual. Em caso da ociosidade de mao-de-obra podera ser feito trabalho externo, sendo 

que a renda sera administrada pela cooperativa. 

Os associados nao poderao tirar dias particulares quando existir trabalhos prioritarios, 

s6 em casos de extrema necessidade devendo ser discutido no setor. 

0 trabalho na produ<;ao acontece de segunda a sexta feira, sendo os sabados 

reservados para reunioes, assembhSias e trabalhos voluntaries. 

"Se o trabalho e a fonte de toda a felicidade e o homem troca seus produtos de acordo 

com o trabalho realizado por ele, e necessario uma pequena teoria para convencer ao homem 

trabalhador que ele tern direito a todo o trabalho por ele realizado" (Autor desconhecido ). 

2.4.3 0 trabalho especializado 

Observou-se que os cooperados reconhecem que a divisao de trabalho no grupo como 

professor, apicultor, contabilista fortalece a economia do grupo e refor<;a sua independencia. 

Praticamente todos os entrevistados demonstraram perceber que certos trabalhos poderiam ser 

considerados mais penosos que outros. Entre os primeiros foi destacada a lavoura em 

contraste com a apicultura. 

Entretanto, todos veem as diferen<;as como algo born para o grupo, pois independente 

do trabalho, a renda e distribuida eqiiitativamente. Nao mudar de tarefa, para alguns, significa 

maior aprendizado naquele setor. Neste sentido, muitos entrevistados se mostram contrarios a 
rotatividade de fun<;oes. 

A conclusao dos s6cios e que a cooperativa esta acima dos interesses individuais. 
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2.4.4 0 uso da terra 

A area ern que esta localizada a cooperativa, pertence a Cooperativa. Cabe aos 

associados urna pequena area, onde produzern alguns alirnentos para consurno dornestico, 

ernbora nao forrnalrnente divididos, perrnanece rnais individualizado. 

As cercas lirnitarn o espac;o dornestico. Alguns entrevistados entendern que a terra 

produtiva nao deveria ser rnercadoria. Nao deveria ser rneio de enriquecirnento de alguns e 

ernpobrecirnento de outros. 

A propriedade coletiva da terra apresenta para o grupo urna serie de vantagens, dentre 

as quais a seguranc;a contra urna perda ocasional e urn rnelhor aproveitarnento dos recursos 

existentes. 0 grupo nao parece atribuir irnportancia ao titulo da terra, enfatizando a 

valorizac;ao da rnesrna como fonte de trabalho e sobrevivencia. 

2.4.5 A comercializa.;ao 

A lista dos principais produtos que vern sendo cornercializados atualrnente inclui 

feijao, rnilho, arroz, rnandioca, erva-rnate, horticultura, suinos, mel e Ieite, sendo que a venda 

e a aplicac;ao da receita sao decididas coletivarnente e o grupo reconhece vantagens de prec;o 

no sistema de cornpra e venda conjunta. 

A produc;ao e centrada na garantia de subsistencia. Apenas os excedentes sao 

cornercializados. Os lucros obtidos sao utilizados para cornpletar a dieta alirnentar, sustentar 

os custos de produc;ao e financiar pequenos investirnentos. Os pianos de dinamizac;ao 

comercial, face as carencias econornicas do grupo, priorizararn os setores rnais aptos a urn 

rendimento de curto prazo, como a erva-rnate nativa, o gado leiteiro, a horticultura e o horto 

:florestal. 

Outro exernplo e a participac;ao dos associados da COP AGRO na feira municipal de 

produtores rurais, forrnando novos lac;os de confianc;a e cooperac;ao entre setores economicos 

locais e criando novas oportunidades de mercados. 
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2.4.6 A renda 

A distribui<;ao de renda e feita atraves do trabalho aplicado na produ<;ao do ano 

agricola. Na cooperativa, destaca-se a distribui<;ao de renda hora!trabalhada e a sobra da 

produ<;ao em que o trabalho deve ter o retorno total do seu valor. 

Os produtos que exigem menor investimento e aloca<;ao de mao-de-obra, tais como as 

miudezas, sao distribuidas segundo as necessidades, ao contnirio dos demais, que o sao 

segundo o trabalho despendido. 

0 associado nao pode ter investimento individual. Caso tenha pequenos investimentos 

para subsistencia como aves e outros animais deve faze-los com recursos pr6prios. 

2.4. 7 As finan~as dos cooperados 

As principais fontes de renda do grupo, conforme ja referenciados em item anterior, 

sao erva-mate, milho, leite, suinocultura, bovinocultura, apicultura, viveiro de mudas e 

horticultura, sendo que a comercializa<;ao e feita, basicamente, na feira do produtor, em 

supermercados, venda direta ao consumidor e agroindustrias da regiao. 

2.4.7.1 0 credito e a ajuda financeira 

Inicialmente, o grupo recebeu ajuda financeira proporcionada pelo "fomento agricola" 

(promover o desenvolvimento, atraves da facilita<;ao do credito ), que visava custear o inicio 

do processo produtivo. Nos anos subseqiientes, passou a receber parcelas do Procera5
, sendo a 

maior parte destas investida em atividades produtivas, incluindo compra de maquinas, 

implementos e animais. 0 restante foi utilizado pelas familias como meio de sobrevivencia 

(para suprir as necessidades imediatas ). Muitas vezes o atraso do repasse colocava em risco 

todo o trabalho dos assentados. 

5 Procera- Programa de Credito Especial para Reforma Agniria. 
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2.4.7.2 A politica de financiamentos 

Contrair financiamentos, a primeira vista, parece ser vantajoso para quem nao tern 

capital disponivel. No entanto, a politica de financiamentos e polemica. Para alguns 

assentados, o financiamento gera dependencia. Mas, como estao descapitalizados, todos 

fazem emprestimo para conseguir recursos para o plantio. Como ha ausencia de poupan9a, o 

emprestimo surge como necessidade para executarem suas tarefas agropecuarias. 

Deve-se ressaltar que na fase inicial da implanta9ao do assentamento, os preconceitos 

ideol6gicos (pensamentos sociais e economicos diferentes dos existentes na regiao ), por parte 

da comunidade, dificultaram a aproxima9ao com os s6cios e o sistema bancario. 

Atualmente, as rela96es entre os assentados e a comunidade de Campos Novos, sao 

freqiientes em virtude dos bons resultados conseguidos pelos cooperativados, sendo que o 

grupo necessita de inje9ao de recursos financeiros externos para fazer melhorias na infra

estrutura basica para desenvolver os projetos prioritarios. 

Os cooperativados argumentam em defesa da legitimidade da ajuda subsidiada por 

parte do Governo, haja vista que o Governo desapropriou terras e assentou familias em 

condi96es precarias. Entao, cabe-lhe apoiar para integrar essas pessoas a sociedade, tornando

as mais produtivas. 

Neste aspecto, o MST reivindica mais desapropria96es e creditos. Mas as respostas do 

poder publico sao minimas. Os assentados cooperados tern urn grande dilema, qual seja, a 

dependencia dos recursos governamentais e a viabilidade da Cooperativa. 

2.5 A EVOLU<;AO DOS ASSENT ADOS 

No final de 1990, ap6s terem criado a cooperativa, os assentados evoluiram de urn 

contexto de carencia quase absoluta em termos de alimenta9ao, habita9ao e capacidade 

produtiva ao inicio de urn processo de desenvolvimento planejado coletivamente. 

Os assentados tiveram alguns insucessos devido a fatores extemos e internos ao grupo, 

como a conjuntura economica do Pais, a inadequa9ao das politicas governamentais na area da 

reforma agraria e da agricultura, as adversidades climaticas, o individualismo, a falta de 

gerenciamento e outras. 
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Quanto a terra, e preparada mecanicamente para o plantio e utilizadas praticas para 

conserva<;ao do solo. Grande parte da colheita e mecanizada. Com isso, o grupo Iibera mais 

pessoas para outras atividades produtivas, como erva-mate, Ieite, horticultura, viveiro de 

mudas, etc. 

A assistencia tecnica foi assegurada mediante convenios com a Empresa de Pesquisa 

Agropecuaria e Extensao Rural (Epagri) e com a Secretaria da Agricultura, porem, nao estao 

sendo cumpridos. Por outro lado, o grupo conta com urn tecnico agricola e urn engenheiro 

agronomo, considerados importantes para assessorar e planejar as atividades agricolas, 

economicas e implantar inova<;oes tecnol6gicas de produ<;ao. Estes profissionais fazem 

regulagem das maquinas, conserva<;ao do solo, difusao de tecnologias, administra<;ao de 

insumos, constru<;ao de curvas de nivel, cria<;ao de animais. Os pagamentos dos profissionais 

sao feitos pelo INCRA, atraves de convenios especificos. 

No assentamento, ate o momenta, a mecaniza<;ao nao implicou em problemas de sobra 

de mao-de-obra. 0 restante do pessoal vai para projetos altemativos. 

2.6 CAP ACITA<;AO PRO FISSIONAL 

0 baixo dinamismo da agricultura familiar e regra na regiao. Isto se deve ao baixo 

nivel de capacita<;ao das pessoas como profissionais. 0 conhecimento atual da maioria dos 

cooperados e empirico, isto e, ja trazem o conhecimento dos ancestrais e de suas vivencias. 

Os cooperados participaram de alguns cursos profissionalizantes na area da apicultura, 

bovinocultura, suinocultura, manejo de erva mate, administra<;ao rural, etc., e algumas 

informa<;oes a respeito de coopera<;ao agricola, finan<;as e planejamento. Atualmente, o MST, 

atraves de convenios, ministra cursos profissionalizantes. 

A cooperativa mantem urn tecnico em administra<;ao a sua frente. 0 grupo ve como 

necessidade capacitar seus membros para a gerencia e contabilidade. Valorizam o ensino 

profissional como instrumento de ganho. Deve-se ressaltar o potencial de evolu<;ao do grupo 

na assimila<;ao de tecnicas de administra<;ao e produ<;ao. Tambem se devem destacar os 

aspectos ligados a ecologia. 

Todo o associado que recebe investimento com forma<;ao tecnica e resolve sair da 

Cooperativa, tera o valor investido contado como divida, e este sera descontado no acerto. 
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2. 7 A P ARTICIP A<;AO DOS JOVENS 

Todos os jovens, a partir dos 12 anos de idade, podem participar da produ9ao (como 

trabalho educative) mediante consentimento dos pais, sendo garantido a fase de estudo 

legalmente obrigat6ria. 

Os jovens tambem participam da divisao da renda que e calculada pela idade e horas 

trabalhadas. A partir dos 18 anos, recebem 1 00% da produ9ao na divisao de renda e 

subsistencia, sendo obrigat6ria sua integra9ao ao quadro social ap6s passar pela aprecia9ao do 

mesmo. A partir da atua9ao dos jovens na produ9ao, tern o compromisso de participarem em 

todas as atividades da Cooperativa como reunioes, estudos, etc. 

Todos os filhos de associados freqlientam obrigatoriamente a escola ate o final do 2° 

grau, sendo que atualmente existem tres filhos de associados :freqlientando o 3° grau. Para os 

jovens que quiserem continuar estudando ap6s a idade legalmente obrigat6ria, e dever da 

Cooperativa garantir o tempo para o estudo, sendo que as despesas sao de responsabilidade do 

interessado. 

2.80JORNAL 

Instrumento importante no movimento. Na veicula9ao do "Jomal Sem Terra" haas 

noticias que as outras midias nao divulga ou divulga de forma deturpada, enganosa, 

escondendo fatos. Neste jomal, todas as noticias sao divulgadas de acordo com os interesses 

doMST. 

2.9 0 PAPEL DA COOPERATIV A 

A Cooperativa foi fundada em 24 de Setembro de 1990, em Assembleia Geral, com a 

presen9a de todos os associados. Naquela data foi aprovado o estatuto e eleita a diretoria. A 

empresa recebeu o nome de Cooperativa de Produ9ao Agropecuaria 30 de Outubro 

Ltda/COPAGRO 
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Os objetivos da Cooperativa sao: defender economica e socialmente os interesses dos 

seus associados, atraves de ajuda mutua e da coordenayao da produyao agropecuaria, nas 

areas pertencentes aos associados; compra e venda de insumos e produtos agrfcolas; 

desenvolver a mecanizayao agricola; garantir o transporte dos hens, produtos; realizar 

opera9oes de repasse de credito ou vendas a prazo; prestar servi9os relacionados com o 

desenvolvimento da agropecuaria e do bern estar dos associados. 

Inicialmente, foi urn instrumento pouco dimimico para a econom1a local. Hoje, 

destaca-se no cenario municipal pela sua organizayao e produ9ao. A Cooperativa e uma 

grande facilitadora da vida dos associados. 

2.9.1 Politica, ideologia e estilos de vida 

0 fato dos membros da Cooperativa trabalharem em grupo reflete a tomada de 

decisoes, as normas instituidas e as manifesta9oes politicas, e molda a ideia de que seja vida 

coletiva. Assim, para o seu born andamento, sao necessarios recursos humanos disponiveis e 

exito de coesao social, alem da capacidade de aceitar o novo e veneer as tendencias de 

desagregayao. S6 deve participar do trabalho conjunto quem realmente quer, de livre e 

espontfulea vontade. 

2.9.2 As normas 

As regras que regem a vida dos associados foram instituidas de forma conjunta e estao 

expressas num regimento intemo, que preve uma serie de dispositivos que tratam de objetivos 

gerais do grupo, organizayaO, patrimonio, e regras de funcionamento. Estas ultimas 

contemplam a dimensao da vida economica, regulando os deveres e direitos referentes ao 

trabalho e as finanyaS, alem do lazer, do relacionamento interpessoal, das desistencias e 

substitui9oes, das sanyoes, etc. 

0 carater coletivo do grupo ganha destaque no regimento intemo. A posse da terra, o 

trabalho, a explorayao das riquezas naturais disponiveis, os investimentos e o comercio 

subordinam-se aos imperativos coletivos. A mao-de-obra disponivel fica a disposi9ao do 

grupo, onde nao ha renda individual. 
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A questao das desistencias e a admissao dos memhros sao alguns dos itens mais 

prohlematicos do regimento. 0 regimento garante o direito de desistencia, estipulando, quanto 

a participa<;ao nos hens coletivos, uma percentagem em dinheiro correspondente ao trahalho 

aplicado junto ao grupo. 0 desistente perde seu dinheiro, a terra, alem dos hens adquiridos ou 

construidos grupalmente. 

Os criterios da incorpora<;ao de novos memhros incluem principalmente a vivencia dos 

processos de luta pela terra, a compatihilidade ideol6gica com a proposta do grupo e 

suhmissao as normas. A escolha final e realizada pelo grupo, muitas vezes precedida por urn 

periodo de convivencia com os candidatos no proprio assentamento. 

2.9.3 0 processo de gestao 

A participa<;ao constitui urn dos valores que normatizam o comportamento do grupo. 

A tomada de decisao e direta, com o associado opinando na Assemhleia que e o 6rgao 

maximo da sociedade, podendo deliherar sohre todas as questoes relativas a sociedade, 

respeitando os estatutos e a Lei. 

A assemhleia geral ordinaria e feita anualmente e extraordinaria, sempre que tiver 

assunto de interesse da sociedade. 

Todas as pessoas do grupo podem participar da Diretoria da Cooperativa. Muitos dos 

seus dirigentes tamhem acumulam alguma fun<;ao relacionada ao MST. A escolaridade nao e 

levada em conta ao se escolher as lideran<;as da Cooperativa. No entanto, muitos assentados 

se recusam a assumir cargo de dire<;ao, alegando falta de escolariza<;ao para ocupar alguma 

chefia. 

E interessante destacar as rela<;oes amistosas e pessoais entre dirigentes e associados, o 

que se deve ao tamanho reduzido do grupo, o que o toma urn amhiente fratemo. 

Ohservamos que, muitas vezes, o fato de os cooperados tomarem decisoes sempre em 

conjunto e nas assemhleias pode acarretar algumas perdas quando os neg6cios exigem 

agilidade. A esse respeito, o grupo procurou diminuir urn pouco as reunioes para a tomada de 

decisoes, dando mais autonomia para as equipes de trahalho e os assentados perceheram o 

quanto o grupo cresceu com a descentraliza<;ao de decisoes. 
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Os objetivos da coopera<;ao no assentamento vao alem da visao economica, pms 

compreendem fins politicos, ideol6gicos e sociais. Na COPAGRO, ha uma articula<;ao de 

marketing para melhorar a imagem da Cooperativa perante a sociedade local, porem as a<;oes 

sao muito raras. 

2.9.4 As manifestac;oes politicas 

Politicamente, o grupo se insere nas estrategias do MST. As manifesta<;oes 

contemplam acampamentos em pra<;as publicas, ocupa<;oes de institui<;oes govemamentais 

responsaveis pela reforma agraria, atos publicos e caminhadas, romarias, ocupa<;oes de terras 

e assentamentos. 

As reivindica<;oes dos sem-terra podem ser sintetizadas em dois pontos basicos: terra e 

credito. Os assentados pleiteiam infra-estrutura produtiva e social, sobretudo investimentos 

que compensem a baixa qualidade das terras desapropriadas e a pobreza dos assentados. Nos 

eventos politicos, costumam levar seus instrumentos simb6licos, como foices ou enxadas, 

bandeiras e hinos. 

2.10 AS VANTAGENS DA COOPERATIVA 

A Cooperativa passa dos pianos individuais para os pianos coletivos dos associados e 

ganha relevancia na medida em que atende esta fun<;ao. Procura ligar a vida de penuria que 

levavam os associados, anterior a Cooperativa para a atualidade do associado cooperado, 

como sendo melhor que a anterior. 

Segundo o MST, as vantagens do trabalho em conjunto sao evidentes. 

2.10.1 As vantagens economicas 

- Conseguir aumentar a area cultivada trabalhando em conjunto porque e possivel 

comprar trator e outras maquinas e, conseqiientemente, aumentar a produ<;ao. Se cada urn fica 

no seu lote e muito dificil conseguir cultivar toda a terra com os poucos recursos que se tern. 

- Poder plantar na epoca certa. 
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- Conseguir aproveitar melhor a terra, organizando as curvas de nivel, respeitando as 

areas de mato, as areas piores, as areas de pasto coletivo, etc. 

- Aumentar a produtividade do trabalho que, feito em conjunto, rende mais. 

- Poder diversificar as lavouras comerciais. Pode-se plantar varias culturas para o 

comercio, como feijao, milho, arroz, etc. E, em assim fazendo, tem-se mais chance de 

produzir e vender melhor. 

- Com lotes individuais e dificil aplicar tecnicas mais avan<;adas: Trabalhando em 

conjunto pode-se utiliza-las cada vez mais profundamente. 

- No trabalho em conjunto e mais facil conseguir assistencia tecnica. 

- Quando uma praga, urn temporal, uma seca ou uma enchente ataca a lavoura, nao 

ataca apenas urn lote, mas o prejuizo e dividido por todos e assim suportado mais facilmente. 

Ao passo que se e cultivado em lotes individuais, qualquer seca ou praga ja deixa o agricultor 

a beira da falencia. 

- Como o trabalho e feito em conjunto, se ganha mais tempo para trabalhar na lavoura 

e se perde menos dias de servi<;o tendo que ir ao banco, ao comercio, a cidade. 

- Conseguir comprar mais barato: Paga mais barato quem compra 100 toneladas de 

adubo do que quem compra s6 10. 

- Ter mais for<;a para enfrentar as dificuldades no banco. 

- Conseguir comprar maquinas, trator e ferramentas que, individualmente, dificilmente 

iriam conseguir. Por exemplo, em 10 familias da para comprar urn trator e vale a pena. Mas 

sozinho ninguem vai conseguir comprar urn trator, porque nao tern terra suficiente, nao tern 

dinheiro e nem o banco iria financiar. 

- Da mesma forma, poder construir benfeitorias, galpoes que, individualmente, 

ninguem iria conseguir. 

- Quando acontecer alguma doen<;a na familia, nao se perde o servi<;o na lavoura 

porque o grupo continua trabalhando. Sea lavoura e individual, ja se perde muito tempo. 

- Trabalhando em conjunto pode-se dividir melhor o tipo de servi<;o para cada urn, de 

acordo com a sua especialidade ou preferencia. Janos lotes individuais, cada agricultor tern 

que fazer de tudo. 0 servi<;o rende menos e e de qualidade inferior, pois cada pessoa tern uma 

habilidade diferente, que consegue fazer melhor. 
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2. 10.2 As vantagens do ponto de vista politico 

- 0 povo continua organizado para enfrentar qualquer problema que aparecer. 

- Existe maior discussao politica no grupo, de compreensao do funcionamento da 

sociedade e urn maior avan«;o da consciencia social das pessoas. 

- Com o trabalho em conjunto se consegue formar mais lideran«;as que poderao ajudar 

outros assentamentos, sem prejuizo na sua lavoura. 

- Se continuar trabalhando em conjunto ninguem teni for«;a suficiente para tomar a 

terra, seja o govemo, o latifundiario, o banco ou quem quer que seja. 

- Os companheiros se acosturnam a debater em conjunto todos os problemas, ou seja, 

se cria urna comunidade em que tudo e discutido coletivamente. 

- Mantem o pessoal organizado na luta por uma reforma agraria mais ampla e por 

mudan«;as na sociedade e nao s6 apenas pensando na sua terrinha sem se importar com os 

demais. 

- Mantem a motiva«;ao da turma para continuar na luta. Se cada urn vai para o seu lote, 

o pessoal vai se acomodando e nao tern mais motiva«;ao para participar em nada. 

- Serve de exemplo, de referenda para todos os pequenos agricultores de que a (mica 

saida para os problemas dos agricultores e a uniao e a organiza«;ao. 

2.10.3. As vantagens do ponto de vista social: 

- Facilita a organiza«;ao da comunidade para organizar os bens comunitarios. 

- Consegue, com mais facilidade, construir coisas de uso comurn, como po«;o artesiano 

comunitario, conseguir luz eletrica, etc. 

-E mais facil conseguir escolas. 

- Se as familias continuam trabalhando em conjunto, quebra o isolamento social que 

existe nos lotes individuais, as pessoas se acostumam a viver em comunidade, a ter maior 

relacionamento entre si. 
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- As crian<;as, vivendo em comunidade, se criam em urn ambiente mais sadio e vao 

aprendendo na pnitica a importancia de se trabalhar coletivamente. 

- Criam-se facilidades para que as familias tenham tempo para lazer e para 

desenvolver atividades culturais. 

- Nao se criam diferen<;as sociais, porque urn vai bern e outro vai mal. Todas as 

familias progridem da mesma forma ou enfrentam as mesmas dificuldades em conjunto. 

- Possibilita que haja solu<;ao mais facil para os problemas de saude e atendimento 

que, dificilmente ocorreria se cada urn ficasse no seu lote. 

- Mantem o espirito de ajuda e companheirismo no grupo, eliminando individualismo 

de cada urn por si e a falta de solidariedade. 

-As brigas que sempre ocorreram por problemas de vizinhan<;as resolvem-se de uma 

forma mais democratica, mais saudavel. 

2.11 A HOMOGENEIDADE DO GRUPO 

2.11.1 0 grau de homogeneidade do grupo 

0 grau de homogeneidade do grupo apresenta-se elevado. Seus membros tern origem, 

em sua maior parte, no oeste catarinense. 0 perfil dominante e de arrendatarios e filhos de 

pequenos agricultores, com baixo grau de qualifica<;ao tecnica e especializa<;ao produtiva. 

2.11.2 0 cooperativado e a produ~ao 

"A cooperativa nao existe para explorar servi<;os no seu proprio interesse, mas para 

presta-los desinteressadamente aos seus membros, os cooperados. Essa atitude basica 

pressupoe urn ideal s6cio-economico de solidarismo, entendido como urn comportamento 

comum em que o interesse da cooperativa se identifique com os cooperados" (FRANKE, 

1973, p.7). 
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A solidariedade aplicada a area cooperada consiste em garantir a todos os cooperados, 

indistintamente, vantagens do empreendimento comum quando os mesmos se servem e a 

medida que eles se servem, dentro dos riscos, nao especulativos, mas normais do mercado. 

Ha tambem objetivos de natureza educativa, cultural e economica. Nao seria 

concebivel, observa Hermut Faust, "uma cooperativa que somente visasse a fins ideais ou 

perseguisse objetivos nao economicos" (FRANKE, 1973, p.9). 

Para os cooperados, esta por vir uma nova sociedade, com urn sistema socialista, em 

que a terra pertenceria aos trabalhadores, sem explora9ao do trabalho agricola. Para se atingir 

tal sociedade, eles deveriam veneer os vicios que sao comuns aos agricultores. Por exemplo, 

os cooperados tern ideias a respeito da realidade vivida, hoje, pelo pequeno agricultor: 

• Criticam o personalismo e o individualismo. 0 interesse do individuo nao pode 

estar acima do interesse do grupo. 

• Defesa de valores que refor9am a boa convivencia, contrapondo-se a falsidade, ao 

desrespeito e a violencia. 

0 pequeno agricultor vencendo estas deficiencias estara entrando para uma outra 

sociedade. Para o grupo, o que esta em jogo sao alguns valores como a igualdade e o 

coletivismo. Igualdade para repartir as vantagens trazidas pela coopera9ao. 0 grupo busca ser 

igual para assegurar a satisfa9ao das necessidades materiais e favorecer a sua coesao, evitando 

conflitos ligados a distribuiyao de riqueza. 

2.12 FORMA~AO, SAUDE E ESTILO DE VIDA 

Educa9ao: a unidade de ensino de primeiro grau da Cooperativa absorve os filhos dos 

cooperados. Trabalha na escola uma professora da cidade e sua didatica e considerada boa 

pelos associados da COPAGRO. 

A escola localiza-se junto as casas dos associados, sendo que parte do material escolar 

e adquirida pelos pr6prios assentados. A partir da sa serie OS alunos se deslocam para a cidade 

e a Prefeitura oferece o transporte. 

Saude: o atendimento a saude no assentamento e precario. A popula9ao nao dispoe de 

posto de saude e assistencia medica regular. Os doentes sao atendidos pelo Sistema Unico de 

Saude (SUS), na sede do municipio. 
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As enfermidades mais comuns sao: resfriados, enxaquecas e anemias. A assistencia 

fornecida por algumas pessoas mais velhas apresenta exito no que diz respeito a diarreia e ao 

resfriado. A medicina naturale muito disseminada. 

Ha preocupa9ao com a qualidade da alimenta9ao e com o impacto do uso de venenos 

agricolas. Existe saneamento basico na vila. 0 asseio das casas e arredores e feito com 

cuidado e esmero. 

Estilo de vida: 0 lazer tern destaque. Funcionam, como principal op9ao, as rodas de 

chimarrao para as mulheres, as quais acontecem nos finais de semana e nos dias chuvosos. 

Os homens jogam futebol, o que refor9a a integra9ao com as comunidades vizinhas. 

Para os jovens, os bailes sao a atra9ao principal e tambem ha jogos de baralho. 

As festas e comemora96es sao urn aspecto de destaque da sua inser9ao no desenrolar 

do tempo. As datas religiosas tradicionais como a Pascoa e o Natal, os aniversarios, as datas 

que marcam a hist6ria da comunidade, traduzem mementos especiais de descontra9ao, alegria 

e criatividade. Essas ocasioes se contrapoem ao sofrimento do cotidiano. 
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CAPITULO III- DAS ENTREVISTAS ESTRUTURADAS 

3.1 0 ASSOCIADO E OS DIRIGENTES 

0 associado, segundo os dirigentes, e a imagem que o dirigente tern do associado de 

sua cooperativa. 

A fun<;ao do dirigente e colocar em pnitica as decisoes tomadas em Assembleia Geral. 

0 poder de decisao esta como associado. Todo s6cio exerce uma fun<;ao na Cooperativa e 

tern direitos e deveres que devem ser cumpridos. Sirley Umgaratti ( comunica<;ao pessoal). 

Segundo o presidente da COPAGRO, Miguel Dellalibra ( comunica<;ao pessoal), os 

associados sao participativos, com algumas exce<;oes que sao atribuidas a cultura herdada da 

vida pregressa. 

Na opiniao da Secretaria da COPAGRO, Salete Broneto (comunica<;ao pessoal), num 

assentamento coletivo se observa maior evolu<;ao das pessoas, comparado com os 

assentamentos individuais, mas faz uma ressalva: o associado deveria participar mais de 

capacita<;oes em todas as areas, nao somente naquelas de sua atua<;ao. Aparecem 

oportunidades direcionadas, sendo que alguns associados perdem a oportunidade de 

aprenderem. Na opiniao da secretaria, 40% dos associados sao participativos e 60% do quadro 

precisa melhorar. 

3.2 ROTATIVIDADE: BUSCANDO IDENTIFICAR OS MOTIVOS 

Inicialmente, as dificuldades economicas do grupo foram explicadas em fun<;ao de 

falhas no planejamento, o que passaria a constituir urn foco de tensoes intemas, ocasionando 

uma rotatividade das familias. 

A ideia inicial da Cooperativa era de criar uma economia de escala e competir com as 

grandes empresas agricolas da regiao. Ap6s o primeiro ano, tomou-se claro que isto jamais 

aconteceria, pois, mesmo com acesso a credito, o grupo nao tomou as melhores decisoes no 

aspecto economico e se endividou. Os associados discordaram sobre quais as decisoes que 

foram responsaveis pela divida, mas todos concordaram que as aplica<;oes nao foram feitas de 
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forma eficiente. Na duvida sobre a administrayao economica da Cooperativa, assentados se 

retiraram do projeto. 

Outro motivo que levou a saida de associados foi a divisao do trabalho que criou urn 

sentimento de desigualdade, porque alguns consideravam que seus trabalhos eram mais 

dificeis ou necessitavam mais esforyo e talento do que outros. 

0 esforyO do planejamento foi tambem afetado por fatores extrinsecos a Cooperativa, 

como clima, mercado e conjuntura politica. 

Segundo Dilso Barcelos ( comunicayao pessoal), essas deficiencias levaram a 

Cooperativa a uma falencia economica. E, num pais capitalista, quando a empresa e derrotada 

economicamente, tambem o e politica e socialmente. 

A maioria dos associados nao estava acostumada as atividades agricolas modemas 

globalizadas. Todos eles estavam ligados as atividades economicas restritas, sem se preocupar 

com as exigencias de mercado e capacitayao tecnico pro fissional. 

Atualmente, o grupo comeya a perceber mais nitidamente estes novos desafios 

exercidos pelas exigencias de urn empreendimento cooperative, passando a valorizar mais o 

esforyo conjunto no sentido de sua superayao. 

Segundo Dilso Barcelos ( comunicayao pessoal), a Cooperativa e uma empresa que 

exige uma administrayao como tal. A produyao coletiva s6 tern viabilidade para as pessoas 

que estao a fim de se superar e de crescer como ser humano. Ao contnirio, acham todos os 

tipos de dificuldades para justificar a inviabilidade do trabalho coletivo. 

A ultima saida de associados foi no ano de 2002, quando 13 associados deixaram a 

Cooperativa. Os principais motivos levantados foram: 

Formayao de urn grupo com ideias divergentes ada COPAGRO; 

Falta de adaptayao ao sistema cooperativista e dificuldade de trabalhar de forma 

coletiva; 

Excesso de individualismo. 

Sirley Umgaratti ( comunicayao pessoal), explica que a grande rotatividade de 

associados, na COPAGRO e decorrente de: 

urn problema estrutural da nossa sociedade que valoriza o individualismo, vivemos 
em uma sociedade neoliberal e capitalista. 0 associativismo e uma op<;ao de vida, 
se voce se sente bern fica, se nao se sentir bern sai. 
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0 coletivo exige demais do individuo, quem nao esta preparado desiste. Para 
permanecer toda a familia tern que estar preparada para o desafio. 

Eu vivo com uma adolescente que sai diariamente para estudar na cidade de 
Campos Novos, as informac;oes recebidas e de uma sociedade consumista. E 
desafiador, como trabalhar com isso? 

A educac;ao formal e voltada totalmente para o urbano, nada do rural, e muito 
dificil segurar o jovem no interior. 

Nos ultimos dois anos nao houve saida de associados da COPAGRO e na 

avalia<;ao do nivel de satisfa<;ao e desempenho da atual Diretoria pelo quadro social, na escala 

de 1 a 10, obteve nota 7,21, (born). Com a presta<;ao de servi<;os aos associados, nota 7,85 

(born) e com a distribui<;ao das sobras, nota 7,21 (born). 

3.3 FINALIZANDO A ANALISE 

0 modelo adotado na Cooperativa 30 de Outubro (COPAGRO), e bastante coletivista, 

tolhendo as particularidades individuais das familias. Neste sentido, o coletivismo tenta uma 

organiza<;ao minima para que todos participem, porem, o individualismo oriundo das origens, 

dificulta a a<;ao dos individuos no coletivo. Assim, podemos concluir que o coletivo pode ser 

melhor no campo econ6mico, porem, frustra o participante na sua liberdade de ser. 

Embora a ideia do cooperativismo no grupo fosse antiga houve, contudo, uma 

influencia extema dinamizada pela igreja. 

Quanto ao conceito cooperativista nas pessoas participantes, e muito simplista, nao 

levando em considera<;ao questoes mais complexas que envolvem o assunto. 

A heterogeneidade do grupo pode ter sido, urn fator da rotatividade das familias dentro 

da organiza<;ao e, a medida que o tempo vai passando, a sociedade vai se ajustando, conforme 

o grupo se apresenta hoje. 

No atual estagio da organiza<;ao, existem problemas que se refletem no desempenho 

da Cooperativa, entre os quais sao citados por grande parte dos membros do grupo: 

- Falta de capital de giro: A inconstancia na oferta de credito, aliada a diferen<;as de 

garantias, dificulta o andamento da Cooperativa; 

- Falta de recursos para investir em infra-estrutura, tambem advindo da falta de credito 

e garantias; 
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- Deficiencia no gerenciamento: Ha necessidade de capacitar os recursos humanos 

para tal e desenvolver a participa<;ao efetiva; 

- Apoio do poder publico: Faz-se necessaria uma maior participa<;ao do poder publico 

no processo de dinamiza<;ao da organiza<;ao, oferecendo 0 que e basico para 0 

desenvolvimento ( credito, infra-estrutura, assistencia tecnica, educa<;ao, saude, etc). 

- 0 alto pre<;o dos insumos e fator preponderante para a cria<;ao de urn novo modelo de 

agricultura que venha beneficiar os pequenos produtores para que tenham condi<;oes de 

competitividade. 

0 proprio grupo constatou que as familias que participam da Cooperativa estao num 

mesmo nivel economico e social. E, portanto, urn grupo com condi<;oes mais homogeneas, ao 

passo que as familias que exploram suas propriedades de forma individual tern uma 

disparidade economica e social muito grande. 

Segundo os associados, o modelo de Cooperativa e viavel e e desejo dos mesmos 

mostrar a viabilidade desse regime agricola. 

Conforme Dilso Barcelos ( comunica<;ao pessoal), "o desafio e aumentar o respeito 

externo e aumentar a receita economica dos cooperados. 0 povo s6 reparte o que produz. 

Existe no mercado local garantia de coloca<;ao de nossos produtos coloniais e no futuro 

podemos juntamente com os demais pequenos produtores do Municipio explorar os mercados 

regional e estadual." 

3.4 CONSIDERA~OES FINAlS 

Uma das caracteristicas centrais e de que inicialmente os cooperados tinham precaria 

capacidade de articula<;ao com os outros atores da regiao e estreita dependencia dos poderes 

publicos (Federal, Estadual e Municipal). Hoje, o grupo conseguiu ampliar seu circulo de 

rela<;oes sociais, no plano politico, economico e social. 

Conclui-se que a cooperativa de Produ<;ao Agropecuaria 30 de Outubro privilegia o 

fortalecimento do capital social, muito mais do que esta ou aquela atividade economica. 

Portanto, justifica-se a cria<;ao de outras cooperativas nesses moldes para enfrentar a realidade 

pela qual passa nossa agricultura familiar. 
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Quanto a divisao do trabalho, verificou-se que em determinados setores ha a escolha 

deliberada de determinadas pessoas, conforme as aptid6es que estas apresentam. 

Normalmente, os homens trabalham sem limite de horas. As mulheres tambem trabalham na 

lavoura, mas destinam alguns dias para realizarem as atividades domesticas. 

Conforme o regimento interno, foi implantado urn modelo de gestao democratica, em 

que todos os associados participam ativamente na tomada de decisoes. 

A produ9ao coletiva tern sido a forma encontrada para o pequeno mecanizar 

atividades, produzir em escala, fortalecer as rela9oes sociais e diminuir as ameayas que 

rondam as pequenas propriedades isoladamente. 

Muitos dizem que nossos agricultores nao tern mentalidade cooperativista e nem 

cultura como a de outros povos para praticar a coopera9ao. Engano, basta que recebam 

orientac;ao e informa9ao adequada para que entendam que esse e o melhor caminho a seguir. 

Os problemas de relacionamentos entre cooperados tern que ser resolvidos atraves do 

dialogo. Neste aspecto, o grupo esta buscando profissionais renomados para diminuir os 

conflitos internos. 

Outro fator positivo e que o reconhecimento dos erros e das deficiencias de gest6es 

empresariais do grupo cooperado nao obscureceu a expressiva capacidade de aprendizagem 

demonstrada pelo mesmo. 

Conclui-se que a organiza9ao dos produtores, em forma de cooperativas (como a 

COPAGRO), e importante como forma de fortalecer suas reivindica96es, exigir seus direitos, 

solucionar problemas comuns como assistencia tecnica, transporte e outros. 

Para o born funcionamento da cooperativa e necessaria o comprometimento 

permanente dos atores, com troca de ideias e conhecimentos, possibilitando que o grupo 

cresya, se tome forte e adquira a confian9a mutua dos associados. 

A cooperativa, para permanecer consistente, necessita da participayao do conjunto de 

produtores em todas as decis6es, desde o planejamento das atividades ate a execu9ao e a 

avalia9ao. Necessita tambem, para viabilizar seus projetos, de recursos tecnicos e financeiros 

disponiveis, no momento adequado. 

Finaliza-se dizendo que, para que haja urn verdadeiro desenvolvimento, e preciso 

apmo financeiro, gerencial e tecnico as comunidades que estao se organizando e se 

capacitando. 
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3.5 RECOMENDA~OES FINAlS 

E necessario readequar as capacidades de produ9ao e de servi9os da Cooperativa em 

fun9ao das oportunidades de mercado 

Identificar e desenvolver alian9as e interdimbios entre cooperativas da regiao, para urn 

melhor posicionamento em novos mercados. 

Fazer parceria (Epagri, INCRA, etc ... ) para melhorar a assistencia tecnica em fun9ao 

do baixo numero de tecnicos atuando nos projetos da CPAGRO. 

Buscar recursos para capital de giro, custeio e investimento dos projetos prioritarios 

(Fonte: Ministerio do Desenvolvimento Agrario, INCRA, Pronaf). 

Agregar valor a produ9ao primaria, com instala9ao de agroindustrias. Fazer urn estudo 

de viabilidade economica e financeira para fornecer os elementos necessarios para a 

implantayao de agroindustrias. 

Promover cursos tecnicos de administra<;ao e gerenciamento, para os diretores e 

associados da Cooperativa. 

Incentivar a diversifica9ao das atividades agricolas como: vinicultura, produ9ao de 

leite, hosticultura, frango caipira e outros. 
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ANEXOS 

QUESTIONARIOS APLICADOS 

ANEXO 1- EM NIVEL DA COOPERA TIV A DE PRODU<;AO AGROPECUARIA 30 DE 

OUTUBRO LTDA. 

1 - Identificayao do DIRIGENTE: 

1.1-Nome: 

1.2 - Origem: 

1.3- Idade: 

1.4- Funyao. 

2 - 0 associado, segundo o Dirigente: 

3 - Organizayao Intema: 

3.1- Grau de instruyao do pessoa1 administrativo e tecnico; 

3.2- Evoluyao do quadro Funcional; 

3.3- Rotatividade. 

4- Analise dos objetivos e avaliayao, pelos dirigentes, dos resultados. 

5 - Problemas e mudanyas organizacionais. 

6- Dos Fundos: 

6.1- Recolhimento; 

6.2 - Aplicabilidade. 

7 - Participayao: 

7.1 - Do associado; 

7.2 - Da cooperativa na comunidade; 

7.3- Dos 6rgaos de apoio. 



8- Comunica9ao: 

8.1 - Intern a. 

8.1.1- Ascendente; 

8.1.2 - Descendente. 

8.2 - Extema. 

9 - Comercializa9ao. 

1 0 - Servi9os 

10.1- Prestados aos associados; 

10.2- Recursos para sua presta9ao; 

10.3- Recebimento de assistencia tecnica e financeira dos 6rgaos de apoio. 

ANEXO 2- EM NIVEL DO ASSOCIADO: 

1- Identifica9ao: 

1.1-Nome; 

1.2- Idade (tempo de vida do associado); 

1.3 -Tempo associativo; 

1.3 - Escolaridade; 

1.4 - Situa9iiO economica. 

2- Quais os motivos que o levaram a participar da COP AGRO 

3 -Qual o sentimento quanto a COPAGRO 

3.1 - Com a distribui9ao das so bras; nota de 1 a 1 0 

3.2- Com a presta9ao de servi9os; nota de 1 a 10 

3.3- Com a atua9ao da diretoria: nota de 1 a 10 

4- Fale sobre os principais problemas da COPAGRO. 
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Conceitos utilizados para medir a satisfa9ao dos entrevistados; 

Nota de 1,0 a 4,9 = ruim 

Nota de 5,0 a 6,4 = regular 

Nota de 6,5 a 7,9 =born 

Nota de 8,0 a 10 = 6timo 
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