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RE SUMO

0 Sindicalismo Cutista na região Sul do Brasil, constituído durante a década de 1980
estudado a partir de suas proposições sobre a organização da produção. São identificadas três
fases, sendo que cada uma é marcada por uma característica que lhe dá identidade. 0
assistencialismo, a reivindicação e o propositivismo são três marcas do sindicalismo na
agricultura familiar.
A organização da produção na agricultura familiar é analisada a partir de três trajetórias.
A trajetória de subsistência predominante no período de colonização da regido. A trajetória
produtivista que predomina, desde o inicio da modernização da agricultura na década de 1960
e, a trajetória desenvolvimentista, que tem se desenvolvido a partir da década de 1990 e ganho
em importância política e social no inicio deste século.
Os impactos proporcionados pela implantação do PRONAF comprovam o grande
alcance das proposições feitas pelo sindicalismo em relação as políticas públicas. Já na
estruturação das organizações econômicas da agricultura familiar, os limites e dificuldades
são grandes. Para responder provisoriamente, do porque destas dificuldades e limites, o
trabalho conclui com a elaboração de quatro hipóteses, buscando a partir das mesmas
formular possíveis ações estratégicas.

ABSTRACT

This study focus on the propositions about productive organization within the CUT
Labor Union organization from Brazilian southern region, founded in the 80.Three periods
and their characteristics were identified. Providing assistance, presenting demands and
making proposals, this are the three ways of acting of the family farmers labor organization.
The productive organization from family farmers is been analyzed in three periods: the
"subsistence" period, during colonization; the "productive" period with the modernization of
the agriculture in the '60, and the "developmental" period, that started in the '90 and gained
political importance in the beginning of this century.
The impacts of the PRONAF program are proving the importance of the public policies
propositions made by the family farmers' organizations. On the other end, establishing family
farming economical structures was difficult and limited. About the reasons here fore, the
study presents four hypotheses and for each of them formulates some possible strategical
actions.
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE PESQUISA

1.1 INTRODUÇÃO

Nos últimos vinte anos o sindicalismo brasileiro passou por profundas transformações.
A fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em 1983, é considerada o marco de
uma nova etapa na história da luta dos trabalhadores no pais. Presente neste processo, o setor
dos trabalhadores rurais produz uma grande novidade: a presença de sindicatos da
agricultura familiar em uma central sindical.
A agricultura familiar 6 entendida aqui como o conjunto das unidades produtivas
agropecuárias com exploração em regime de economia familiar, compreendendo aquelas
atividades realizadas em pequenas e médias propriedades, com mão de obra da própria
família. Segundo Lamarche, como correspondente a uma "unidade de produção agrícola
onde propriedade e trabalho estão intimamente ligados à família" (LAMARCHE, 1993, p.
15). JA Denardi (2001, p. 57), afirma que os empreendimentos familiares tem duas
características principais: administração e trabalho familiar.
A novidade e os questionamentos trazidos pela presença da agricultura familiar no
âmbito de uma central sindical são bastante intensos. Por exemplo: como explicar a
presença, em uma central sindical, de uma categoria de proprietários dos meios de produção
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(terras e maguindrios), em que não existe a divisão clássica capitalista entre capital e

trabalho?
0 objetivo imediato dos sindicatos é a melhoria do salário para seus associados. Em

termos econômicos, pode-se afirmar que é a apropriação de uma maior parcela do produto
social do trabalho para seus representados. Esta generalização 6 útil para se entender o papel
do sindicalismo na agricultura familiar: a apropriação de uma maior parcela do produto
social do trabalho. No entanto, no seio da agricultura familiar este objetivo não passa pela
luta por melhores salários, mas pela organização do setor produtivo e pela conquista de um
conjunto de políticas públicas de incentivos e de proteção à produção. Então como deve-se
entender a convivência, em uma mesma organização sindical, com estas diferenças?
Três elementos podem ajudar a explicar esta presença da agricultura familiar em uma
central sindical. Primeiro, o caráter bimodal da agricultura brasileira que é o retrato mais
nítido da dualidade existente nas formas de exploração agrícola em grande parte do mundo,

mas que no Brasil é clam, bem dividida e facilmente percebida. De um lado, a agricultura em
grandes unidades produtivas, que tem como características centrais a monocultura voltada
exportação e o uso do trabalho assalariado. De óutro lado, a agricultura em pequenas

unidades, em que as principais características são a policultura, voltada para o abastecimento
interno, a subsistência e o trabalho familiar.

A profundidade desta dualidade tem suas raizes na formação histórica do pais onde,
segundo Medeiros:

[..] a produção familiar [...] apesar de sua importância econômica e social, nunca
teve reconhecimento quer econômico, quer politico [...] as grandes unidades
monocultoras sempre detiveram o controle do poder econômico e politico das areas
rurais, dos núcleos urbanos que giravam em torno delas e das politicos dos
governos estaduais e federais (MEDEIROS, 1997, p. 65).
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Um segundo elemento pode ser explicado a partir do caráter marginal das pequenas
unidades agrícolas, pois quando da formulação do enquadramento sindical pelo Ministério
do Trabalho (1965), criou-se apenas duas categorias de enquadramento sindical no meio
rural: a dos trabalhadores e a patronal, fazendo com que os "posseiros", "arrendatários",
"parceiros", "pequenos proprietários" fossem todos enquadrados como "trabalhadores
rurais". Com isso, o sindicalismo de "trabalhadores rurais" passou a sofrer de uma anomalia
desde o principio de sua constituição, estando a agricultura familiar, por força de lei,
organizada no mesmo sindicato dos empregados rurais. Esta união jurídica só foi possível de
ser constituída dentro dos marcos legais, tendo em vista o papel do sindicalismo rural após o
Regime Militar (1964). Para tanto, se constituíram os Sindicatos de Trabalhadores Rurais
(STR's), as Federações dos Trabalhadores na Agricultura (FETAG's) e a Confederação dos
Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), visando garantir aos trabalhadores rurais:
assistência médica, dentária, previdencidria e, o encaminhamento burocrático e institucional
das demandas dos representados.
Um terceiro elemento está relacionado A legislação fundiária que a partir da criação do
estatuto da terra pelo regime militar, caracterizando os pequenos proprietários com posse ou
não da terra e os arrendatários e meeiros como trabalhadores rurais. Este processo permitiu a
administração institucional das reivindicações dos trabalhadores rurais em relação A terra.
Segundo Medeiros (1997), a identidade "trabalhadora" do segmento agricultura
familiar, identidade que enfatiza seu vinculo com o trabalho, mesmo sendo proprietários da
terra e dos meios de produção, foi constituída a partir da legislação sindical e fundiária,
conforme explicado anteriormente, possibilitando um processo de representação sindical
legal. Esta identidade acabou sendo reforçada na década de 1980, pelo processo de oposições
sindicais, que tiveram sua inspiração na teologia da libertação, o que orientou a ação e a
definição pelo espaço de organização em uma central sindical de trabalhadores.
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No entanto, a afirmação da identidade "trabalhador da agricultura familiar" e a
presença em uma central sindical de trabalhadores, bem como a apropriação de uma maior
parcela do fruto do trabalho social, não são elementos suficientes para a manutenção e a
construção de uma mesma organização efetiva entre a agricultura familiar e os assalariados
rurais, devido a grande diferença em relação A forma de se alcançar objetivos específicos e
gerais.
Os marcos nos quais se constituíram os STR's implantaram e impuseram ao setor rural
uma concepção sindical assistencialista, prejudicando desta forma, a finalidade para as quais
deveriam se constituir: a) Luta por melhores salários e garantias trabalhistas para os
empregados rurais; b) Reforma agraria; c) Organização da produção para a agricultura
familiar e; d) Políticas públicas para o conjunto das categorias do setor rural.
A apropriação de uma maior parcela do resultado do trabalho social para a agricultura
familiar é determinada pela forma de realização da produção e pela sua organização. A
necessidade do sindicalismo de responder as demandas da agricultura familiar fez com que a
CUT no setor rural passasse a priorizar dois temas básicos: as questões relativas A produção
(associativismo, cooperativismo, crédito, comercialização, política agrícola, assistência
técnica, etc) e a organização sindical, através da constituição de sindicatos diferenciados
entre agricultores familiares e assalariados rurais.
Apesar da polêmica no interior da Central sobre a organização ou não dos agricultores
na CUT e as demandas sem respostas, as primeiras elaborações sobre alternativas de
organização da produção da agricultura familiar nascem das lutas do sindicalismo cutista
pela ampliação da renda da agricultura familiar no final da década de 1980, sendo que
apenas na década de 1990, é que de fato sera elaborada uma estratégia mais clara para o
setor. Isto vai ocorrer a partir da percepção, por parte do sindicalismo rural, da necessidade
de um projeto alternativo de desenvolvimento para o meio rural e da afirmação do conceito
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de agricultura familiar. É com este referencial que um grande número de organizações
sindicais, organizações não governamentais (ONG s), associações, cooperativas, entre
outras, passam a tratar das questões organizativas da produção, interna e externamente As
unidades produtivas.
Transcorridos mais de vinte anos, a forma de organização política e econômica da
agricultura familiar é ainda polêmica, tanto no interior do sindicalismo cutista, como também
entre as próprias organizações que compõem o setor rural brasileiro. A filiação da CONTAG
A CUT (1995) internalizou na central duas visões sobre a estrutura sindical no meio rural. Na
visão dos dirigentes, com origem nas oposições sindicais das décadas de 1970 e 1980, a
estrutura sindical deve ser diferenciada entre agricultura familiar e empregados rurais,
alterando-se para um regime de liberdade e autonomia sindical. Já para os dirigentes
oriundos do sindicalismo contaguiano, a unicidade deve ser mantida, com a existência de
uma única estrutura a partir da categoria genérica trabalhadores rurais. Entre as demais
organizações que compõem o setor rural brasileiro, o conflito central está relacionado A
forma de construção de uma organização sindical que reforce a identidade da agricultura
familiar, havendo discordáncias com respeito As estratégias de organização a serem seguidas.
Na teoria econômica existem diferentes correntes que procuram explicar
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desenvolvimento do capitalismo no campo, originando distintas estratégias organizativas dos
segmentos que compõe o setor rural. Não é objetivo deste trabalho fazer uma revisão
bibliográfica detalhada destas correntes teóricas, apenas serão destacados destes referencias,
aspectos relacionados ao tema em debate neste trabalho, ou seja, as alternativas de
organização da produção da agricultura familiar, defendidas pelo sindicalismo cutista na
regido Sul do Brasil.
A referência mais antiga sobre a viabilidade da produção familiar na agricultura. numa
perspectiva do desenvolvimento econômico, é encontrada na obra de Chayanov, que vê na
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agricultura familiar, uma forma diferente de organização da produção agrícola, tendo em vista
seu formato micro, capaz de combinar um conjunto de fatores, tornando-a competitiva quando
comparada a outras formas de produção agropecuária. Segundo Badalotti:

A partir de uma concepção não linear, Chayanov conseguiu construir uma
perspectiva, que a despeito da consolidação do modo de produção capitalista,
previa o futuro e a manutenção do campesinato (BADALO771, 2003, p.29).

Para a análise da evolução da organização da produção econômica da agricultura
familiar nas proposições do sindicalismo cutista, a leitura de Chayanov é central, no sentido
que "propõe que o agricultor familiar seja o próprio agente do desenvolvimento"

(BADALO'TTI, 2003, p.32) e que na "integração vertical" está a forma de incorporação
deste setor à economia.
Obras como as de Abramovay (1991) e Veiga (1991) desenvolvidas a partir da década
de 1990 buscam sustentar a concepção e a defesa do conceito de agricultura familiar
enquanto categoria de análise da realidade rural e, do setor como uma das formas de

produção agropecuária, pela qual a maioria dos países desenvolvidos tem feito a opção em
seus projetos de desenvolvimento. Portanto, sendo

o caminho mais viável para o

desenvolvimento do meio rural brasileiro.
Para Veiga (1991, p. 188):

0 que surge com clareza quando se adota uma perspectiva histórica é a constante
oposição e coexistência entre as formas 'familiares" e "patronal" de produção no
setor agropecuário[..] Durante muito tempo, muita gente achou que a agricultura
caminharia, como a indústria, no sentido de fortalecimento da forma patronal em
detrimento da foram artesanal[..].Mas o que aconteceu foi o inverso. Durante o
grande impulso do desenvolvimento capitalista (meados da década de 1930 ao
inicio da década de 1970) foi a agricultura familiar que acabou se afirmando em
todos os países do chamado primeiro mundo[...]

Para Abramovay (1991, p. 209) o peso da produção familiar na agricultura é único no
capitalismo contemporâneo, pois em nenhum outro setor da economia a produção e a gestão
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familiar têm tanto significado. 0 que explica esta importância são as particularidades
naturais da agricultura.

Operando com bases em elementos vivos, a agricultura opõe obstáculos
instransponiveis ao avanço da divisão do trabalho e por ai impede que o setor trilhe
o rumo de outros segmentos econômicos no mundo contemporâneo. Enquanto
depender de sua base biológica, a agricultura jamais será uma indústria. Esta
limitação esta na raiz da dificuldade que ai encontra a atuação de empreendimentos
baseados no trabalho assalariado[...AABRAMOV AY 1991, p. 246-247).

0 sindicalismo rural cutista, as cooperativas e associações relacionadas a este setor,
bem como a ampla maioria das ONG's que atuam no meio rural brasileiro, afirmam esta
concepção sobre o papel da agricultura familiar no desenvolvimento do pais, principalmente
no rural.
Outra fonte política e teórica importante tem sido o debate que vem acontecendo a
partir do final da década de 1990 sobre economia solidária. Nascido da necessidade de
construção de alternativas as altas taxas de desemprego e provocada pela revolução
tecnológica, pelas novas formas organizacionais do trabalho e pela difusão do auto-serviço,
cresceu a busca de alternativas à geração de trabalho e renda. Neste espaço, a agricultura
familiar passou a ser vista com um potencial importante de geração de empreendimentos
solidários capazes de gerar ocupação produtiva e renda.
Para Singer (1998), o principal problema da produção autônoma e da micro e pequena
empresa é o seu isolamento, o que coloca a necessidade de encontrar formas de quebrar este
isolamento para oferecer possibilidades de cooperação e intercâmbio, visando ampliar as
probabilidades de êxito.

0 nome genérico que damos a esta nova forma de organiz.aciio económica
economia solidária. A idéia básica é assegurar a cada um mercado para seu
produtos e uma variedade de economias externas, de financiamento a orientação
técnica, legal, contábil, etc. através da solidariedade entre produtores autônomos
de todos os tamanhos e tipos. (SINGER 1998, p. 132).
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A formulação sobre economia solidária reforça as alternativas de organização
econômica através da cooperação, que estão sendo desenvolvidas pela agricultura familiar.
No entanto, na perspectiva da economia solidaria, a cooperação no âmbito da produção
familiar primária encontra dificuldades relacionadas 6. cultura individualizada de produção
de cada propriedade e natureza da produção agrícola.
Situado em meio a esta conjuntura, o sindicalismo rural cutista no Sul do Brasil
desenvolveu suas proposições de organização da produção da agricultura familiar. Por um
lado, afirmando ser a agricultura familiar base de uma forma diferente de desenvolvimento
rural em relação a forma capitalista de produção agrícola. Por outro lado, afirmando e
construindo a organização política e econômica especifica da agricultura familiar,
reordenando a estrutura e o papel do sindicalismo no campo e incentivando o associativismo
como modelo organizativo econômico da agricultura familiar.
0 sindicalismo cutista vem construindo a organização da agricultura familiar, entendoa como "um modo de vida e produção" (FETRAFESC, 1997), além do referencial de que
este sistema de produção deve ser a base de um novo modelo de desenvolvimento rural.
Neste contexto, a construção de alternativas de organização da produção tem se
transformado no grande desafio do movimento sindical rural.
A estratégia do sindicalismo cutista, que foi sendo elaborada ao longo das últimas duas
décadas, consolidou uma proposição e estruturação de uma organização sindical especifica
da agricultura familiar. Tendo em sua missão a construção de um projeto alternativo de
desenvolvimento, através de novas formas de organização da produção na agricultura
familiar. Sendo o centro da estratégia o incentivo ao associativismo, em suas diferentes
formas; a agroindustrialização e a comercialização por estruturas próprias dos agricultores
como forma de agregar valor; a agroecologia enquanto método de produção; a educação e
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qualificação a partir de métodos participativos e que incentivem o conhecimento dos
agricultores.
Mesmo tendo uma elaboração ampla sobre o processo de organização da produção, as
dificuldades enfrentadas pelo sindicalismo são grandes, indo desde a confusão de funções
dos sindicatos, originados pela concepção assistencialista e chegando até a indefinição dos
papéis das próprias estruturas políticas e produtivas. Este processo coloca o problema central
a ser respondido no âmbito deste trabalho: por quê o sindicalismo cutista rural da região
Sul do Brasil, mesmo apresentando avanços significativos nos âmbitos organizativos e
politicos, não consegue avançar eficientemente na esfera da organização da produção
da agricultura familiar?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Geral:

Descrever a trajetória do sindicalismo cutista rural na região Sul do Brasil, analisando
os avanços e dificuldades de suas proposições relativas à organização da produção na
agricultura familiar.
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1.2.2 Específicos:

a) Descrever e interpretar a trajetória histórica do sindicalismo rural cutista do Sul do
Brasil, destacando os aspectos relativos a organização sindical, a partir de documentos
que compreendem o período entre 1983 a 2003;
b) Analisar a ação do sindicalismo cutista no desenvolvimento de alternativas de
organização econômica da produção da agricultura familiar na região Sul do Brasil;
c) Interpretar e analisar os avanços e limites das políticas de organização econômica da
produção defendida pelo sindicalismo rural cutista.

1.3 METODOLOGIA

Para resolver a problemática exposta anteriormente se optou por seguir o caminho da
pesquisa histórica, conforme a divisão proposta por Berni (1998). Portanto, serão buscados
os elementos que permitem analisar a questão proposta, no âmbito das atividades
econômicas da agricultura familiar, ao longo do período entre 1983 e 2003.
Entendendo que "para conhecer realmente um objeto é preciso estudá-lo, em todos os
seus aspectos, em todas as suas relações, e todas as suas conexões" (Gil 1994, p. 32) buscase no método dialético, no conflito entre tese e antítese, as novas sinteses que vem sendo
construídas pelo movimento sindical cutista no âmbito da organização sócio econômica da
agricultura familiar.
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O que esta se propondo neste trabalho é realizar um estudo qualitativo das proposições
de organização da produção da agricultura familiar formuladas pelo sindicalismo cutista da
região Sul do Brasil.
Para tanto, parte-se dos seguintes passos:
a) Revisão bibliográfica sobre o tema, sendo a mesma realizada a partir de parte da
ampla bibliografia desenvolvida no pais sobre a agricultura familiar;
b) Pesquisa exploratória nos documentos do sindicalismo cutista do Sul do Brasil,
levantando-se elementos para responder a problemática proposta;
c) Levantamentos de estudos realizados sobre diferentes setores e aspectos da
organização da produção da agricultura familiar, servindo os mesmos de base para a análise
dos impactos destas proposições de organização econômica.
0 estudo envolve aspectos econômicos e sociais relacionados ao sindicalismo rural
cutista na região Sul do Brasil. As fontes de informação utilizadas foram documentos do
movimento sindical cutista nos arquivos da Federação dos Trabalhadores na Agricultura
Familiar (FETRAF-SUL/CUT) e diversos estudos desenvolvidos sobre o tema: monografias
de graduação e pós-graduação, dissertação de mestrado e teses de doutorado.
As questões que orientaram a busca da resposta à problemática do estudo foram

organizadas em três grupos: a) Sindicalismo: como o sindicalismo cutista é impactado pelas
formulações políticas e acadêmicas sobre a agricultura familiar? Quais os elementos
históricos do sindicalismo que impactam na organização econômica da produção da
agricultura familiar? Que aspectos na trajetória histórica do sindicalismo cutista indicam
limites a organização da produção da agricultura familiar? b) Organização da produção: em
que contexto surge o debate sobre a organização da produção no sindicalismo e como são
constituídas as organizações econômicas da agricultura familiar? Quais os conflitos que hoje
estão postos entre a organização política e organização econômica da agricultura familiar? c)
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Avanços e limites: os objetivos que levaram A. elaboração das propostas de organização da
produção da agricultura familiar estão sendo atingidos em sua plenitude? Quais os avanços e

limites postos?
As procedências dos dados utilizados no trabalho são todos secundários, entendendo-se
ser os mesmos, em sua ampla maioria, de boa confiabilidade, tendo em vista que na
diversidade de trabalhos consultados, todos os autores chegam, praticamente, as mesmas
conclusões.

1.4 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA

0 texto final esta organizado em cinco capitulos, tratando o primeiro da problemática,

dos objetivos e metodologia, sendo que nos demais são desenvolvidos os seguintes
conteúdos:
Capitulo II: Contextualização da Agricultura Familiar na regido Sul do Brasil e
descrição da trajetória histórica do sindicalismo rural cutista. 0 capitulo estará dividido em

quatro seções: a) Definindo a agricultura familiar; b) Contextualização da agricultura
familiar; c) Trajetória da organização sindical; d) Resumo e conclusões.
Capitulo III: Análise da problemática da ação do sindicalismo rural cutista e da
agricultura familiar, quanto à organização da produção nos 20 anos estudados. Este capitulo
divide-se em quatro seções: a) Contexto e surgimento das propostas de organização da
produção da agricultura familiar; b) As organizações econômicas da agricultura familiar

hoje; c) Questões postas as organizações econômicas e políticas da agricultura familiar; d)
Resumo e conclusões.
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Capitulo IV: Impactos e limites das propostas de organização da produção da
agricultura familiar do sindicalismo rural cutista. Estando este capitulo dividido em quatro
seções: a) Dados da agricultura familiar e sindicalismo cutista no Sul do Brasil; b)
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF); c) As
organizações econômicas da agricultura familiar e; d) Resumo e conclusões.
Capitulo V: São apresentadas as considerações finais, através de um conjunto de
hipóteses a titulo de conclusão, a partir da análise dos avanços e dos principais
estrangulamentos e impasses vividos pelo sindicalismo da agricultura familiar na
organização da produção.

CAPÍTULO II: CONTEXTUALIZAÇÃO DA AGRICULTURA
FAMILIAR E TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO MOVIMENTO
SINDICAL CUTISTA

2.1 DEFININDO A AGRICULTURA FAMILIAR

A agricultura familiar, ao longo de sua constituição na região Sul, teve diversas
denominações de acordo com cada momento histórico, politico e social. "Colono",
"camponês", "agricultor", "trabalhador rural", "pequeno produtor" e, mais recentemente,
agricultor familiar, são as formas de caracterizar um setor da sociedade rural em diferentes
momentos históricos a partir de um lugar particular nesta sociedade. Alguns desses termos,
foram formulados por organizações sociais e se firmam como identidade do público se
identificando com as mesmas. É o que vem ocorrendo recentemente com os termos
"agricultura familiar" e "pequeno agricultor".
Entendendo que cada denominação esta restrita e busca expressar uma situação de seu
tempo e local, onde o conjunto de conceitos destas diversas denominações expressam a
diferença com a forma de organização da produção patronal neste trabalho sera enfocada
apenas a descrição dos elementos que definem a denominação agricultura familiar,
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considerando que, segundo Abramovay (1997, p.17-18) 1 , as definições de agricultura familiar
não são unamines, embora em todas elas estejam presentes tits atributos básicos: gestão,
propriedade e trabalho familiar.
Ao se observar as diferentes definições de agricultura familiar, identificam-se
imediatamente três formas de conceituá-la. A primeira diz respeito ás organizações de
representação da agricultura familiar, que tem como características: definições abrangentes,
incorporando elementos ideológicos de sua existência e os conflitos em que está envolvida,
tendo como referência direta o público que busca representar. A definição da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETRAF-SUL/CUT) ilustra esta forma de conceituar
a agricultura familiar.
Para a FETRAF-SUL/CUT a agricultura familiar é entendida como os que:

[..] exercem atividades na agricultura como proprietários, arrendatários,
parceiros, meeiros, posseiros e os extrativistas e pescadores, que desenvolvem suas
atividades de forma individual ou coletiva com os membros da família, podendo
contar com complementação eventual de mão-de-obra de terceiros, desde que não
exceda a 50% (cinqüenta por cento) da mão-de-obra familiar. (FETRAF-SUL/CUT,
2004, p. 3).

A segunda está relacionada As instituições responsáveis pela adoção de políticas
públicas, tendo como características serem extensas e delimitarem em detalhes o público a ser
beneficiado. A principal definição com este conceito é a do PRONAF que diz serem
agricultores e agricultoras familiares os:

[..] que trabalham em regime de economia familiar, explorando a terra na
e
condição de proprietário, assentado, posseiro, arrendatário ou parceiro,
atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: utilização do trabalho direto
e pessoal do produtor e sua família, sem concurso do emprego permanente, sendo
permitido o recurso eventual a ajuda de terceiros, quando a natureza scronal da
atividade agrícola exigir; não detentor, a qualquer titulo, de área superior a quatro
módulos fiscais, qualificados na legislação em vigor; 80% da renda familiar sejam
origindrios da exploração agropecuária e/ou extrativista; residência na
Anais do I Seminário Nacional do Programa de Pesquisa em Agricultura Familiar da Empress Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA);
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propriedade ou em aglomerado rural ou urbano próximo
FETRAF-SUL/CUT, 2001, p. 20).

(MARA 1995, citado em

A terceira refere-se aos estudos acadêmicos, que tem como centralidade os aspectos
sociais, culturais e econômicos, primando pela generalidade teórica. Dentre vários
pesquisadores, Veiga (1991, p. 188) afirma que quando se adota uma perspectiva histórica
para a produção agropecuária, duas formas sociais de produção coexistem: as formas
familiares e as patronais. Para o autor, ao contrario do que pensavam os economistas do
século XIX, o desenvolvimento capitalista acabou fortalecendo a forma familiar de produção
na agricultura no século XX, pois é nítida a "mudança de comportamentos dos governos
capitalistas com relação a agricultura familiar". Se até o inicio do século XX haviam hesitado
entre a difusão do modelo inglês e o apoio a agricultura familiar existente, a partir de então,
colocam a disposição da agricultura familiar todos os meios que ela necessita para se
desenvolver.
A opção feita pela forma familiar de produção nas sociedades de diferentes países, não
a opção feita pelo Brasil ao longo de nossa história. Segundo Veiga (2003, p. 133). "As
vantagens de uma estratégia de desenvolvimento rural que priorize a promoção da agricultura
familiar ainda lido foram percebidas pela sociedade brasileira". 0 mesmo autor comentando o
relançamento no final de 2000, do livro a Questão Agraria de Caio Prado Jr 2. enfatiza a
atualidade da ênfase no caráter bimodal da agricultura brasileira e a manutenção deste modelo
durante mais de cinco décadas da estrutura agraria do pais, embora a inversão ocorrida de
uma sociedade rural e agrícola dos anos de 1950 para uma sociedade urbana industrial do
final do século XX.
0 estudo da FAO/INCRA realizado em 1995 estabeleceu o seguinte quadro comparativo
entre a agricultura familiar e a patronal:

2

0 livro "A Questao Agrária"de Caio Prado Jr. foi publicado pela primeira vez em 1960;
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Quadro 1: Comparativo agricultura familiar e agricultura patronal
AGRICULTURA PATRONAL

AGRICULTURA FAMILIAR

Completa separação entre a gestão e o

Trabalho e gestão intimamente

trabalho

relacionados

Organização centralizada

Direção do processo produtivo assegurado
diretamente pelos produtores

Ênfase na Especialização

Ênfase na diversificação

Ênfase nas praticas agrícolas padronizáveis Ênfase na durabilidade dos recursos e na
qualidade de vida
Trabalho assalariado predominante

Trabalho assalariado complementar

Tecnologias dirigidas A eliminação das

Decisões imediatas, adequadas ao alto grau

decisões "de terreno" e "de momento"

de imprevisibilidade do processo produtivo

Fonte: FAO/INCRA — 1995 citado em FETRAF-SUL/CUT 2001 p. 12.

O quadro demonstra as características centrais das duas principais formas de produção
agrícola no Brasil. Por um lado a forma patronal com forte ênfase na especialização, na

divisão entre gestão e trabalho e na monocultura, o contexto em que melhor esta forma de
produção agrícola se adecua é na produção de comodites, principalmente para a exportação.
Por outro lado a forma familiar de produção, onde a ênfase recai sobre a diversificação
produtiva, integração entre gestão e trabalho e qualidade de vida.
Para Veiga (2003, p. 113-115) a redemocratização do pais:

[..] fez amadurecer dois projetos para o campo, colocando a sociedade brasileira
diante de uma incomoda decisão estratégica. 0 primeiro, de caráter setorial, visa a
maximizar a competitividade do chamado agribusiness[..] 0 outro projeto visa
maximizar as oportunidades de desenvolvimento humano em todas as mesorregiiies
rurais do imenso território brasileiro.
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A coexistência das duas formas de produção agrícola no Brasil é uma realidade, mas a
opção por uma ou por outra parece que não sera uma tarefa tão simples a ser adotada pela

sociedade brasileira. Embora nos últimos dez anos tenha ficado cada vez mais clara a
importância da forma familiar para o desenvolvimento econômico do interior brasileiro, o

poder politico e econômico continua tendo como um de seus principais pilares, o latifúndio e
a produção em larga escala de comodites.

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIÃO SUL DO

BRASIL

2.2.1 Formação Histórica e distribuição fundiária

A formação da agricultura familiar no Sul do Brasil tem sua origem na forma como
ocorreu a ocupação do território sulista, em que a predominância coube ao processo de
colonização européia, principalmente italianos e alemães. Com exceções de duas grandes

Areas: dos campos (Sul do Rio Grande do Sul e Planalto Serrano Catarinense) e o Norte do
Paraná, a colonização através da distribuição de pequenas parcelas de terras, chamadas

colônias, predominou em toda a regido. Este processo é descrito em Lamarche (1997, p.182)
como: "Divisão espacial entre os pampas, onde a grande propriedade se instala a partir do
século XVIII, e as regiões montanhosas, onde as comunidades camponesas de imigrantes

europeus se implantam a partir do século XIX".
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Por esta característica da ocupação do território vamos encontrar duas situações
fundiárias na região combinadas com formas diferentes de produção: a) Regiões em que

predomina a pequena propriedade, a exploração familiar e a diversificação produtiva e
pecuária; b) Regiões em que predominam a grande propriedade com trabalho assalariado e a

monocultura ou a pecuária de corte, sendo a agricultura familiar periférica e pobre.
A tabela 1 apresenta os dados do número de estabelecimentos, area total e o Valor Bruto
da Produção (VBP), de acordo com os dados do censo agropecuário de 1996, realizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados demonstram a predominância
da agricultura familiar com 90,5% das propriedades e com a produção de 57,1% do VBP,
possuindo uma area de 43,8% do total.
No extrato familiar os dados também demonstram uma grande desigualdade
principalmente referente ao VBP. As propriedades familiares têm uma média de 21,4 hectares
por propriedade familiar e um VBP de R$ 441,41 por hectare. Entre os agricultores de
maiores rendas a média é de 36,9 hectares por propriedade e o VBP é de R$ 767,14 por
hectare. Já, entre os agricultores de renda média estes números são de 20,8 hectares com VBP
de R$382,00 por hectare. A diferença de área por propriedade entre os agricultores familiares
de renda baixa e os quase sem renda é minima, 15,7 e 15,4 hectares respectivamente, com
VBP médio de R$ 224,00 por hectare para os primeiros e de R$167,00 para os últimos. Por
fi rn é importante destacar que quando comparado com o VBP patronal por hectare esta

alcança o valor de apenas R$ 258,51, pouco superior que o valor alcançado entre os
agricultores familiares de baixa renda, pouco mais da metade da média do conjunto das
propriedades familiares e um terço dos de maior renda entre os estabelecimentos familiares.
Veiga (1991, p.183-186) se refere as "economias de tamanho" na produção
agropecuária, demonstrando que na agricultura, não têm o mesmo desempenho que na

indústria, uma vez que vários estudos têm apontado que no setor, geralmente tamanhos
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pequenos de Areas e de quantidades de mão de obra maximizam os resultados econômicos.
As informações acima indicam esta tendência na agricultura familiar, principalmente quando
observados que os dados dos extratos "A" da agricultura familiar tem rendimento médio
superior a agricultura patronal e da média da agricultura familiar.

Tabela 1- Número de Estabelecimentos, Area e VBP. Categorias Familiares por Tipo de
Renda e Patronal - região Sul do Brasi1. 3
Estabelecimentos

Valor Bruto da Produção

Area Total

Categorias
Número

TOTAL

%

1.003.179 100,0 44.360.360 100,0

15.011.919

100,0

907.635

90,5 19.428.230

43,8

8.575.993

57,1

maiores rendas

167.545

16,7

6.188.721

14,0

4.747.656

31,6

renda média

325.132

32,4

6.783.895

15,3

2.594.499

17,3

renda baixa

167.550

16,7

2.629.668

5,9

591.275

3,9

quase sem renda

247.408

24,7

3.825.947

8,6

642.562

4,3

8,7 24.601.463

55,5

6.359.953

42,4

Total Familiar

Patronal
Instituições Religiosas

Entidades Públicas
Não Identificado

86.908
880

0,1

37A27

0,1

14.236

0,1

7.737

0,8

292.628

0,7

61.578

0,4

19

0,0

912

0,0

159

0,0

Fonte: Censo Agropecuário 1995196, IBGE
E1abora0o: Convénio FAO/INCRA.

3

1000 Reais

Hectares

Extraído de: www.incra.gov.br, em 04 de Maio de 2005
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2.2.2 Agricultura familiar na região Sul hoje

0 processo ocorrido com a agricultura no pais se reproduz na região Sul desde a fase de
colonização até a da modernização agrícola, conhecida como "revolução verde",
configurando um quadro onde encontra-se hoje uma agricultura familiar forte e importante
para a economia regional, porém, extremamente desigual em seu interior e em sua forma de
inserção nas dinâmicas estaduais de desenvolvimento.
Observando os dados e a tipologia desenvolvida pelo estudo da FAO/INCRA (2000),
são classificados quatro setores na agricultura familiar, de acordo com a renda: A, B, C e D.
Pelas faixas de renda, a literatura especializada convencionou classificar os estabelecimentos
do grupo A como sendo unidades produtivas capitalizadas; as do grupo B em processo de
capitalização; o grupo C em processo de descapitalização; e as unidades do grupo D como
descapitalizadas.
Diante disto, tem-se a seguinte configuração da agricultura familiar na região Sul do
Brasil de acordo com os dados do censo do IBGE de 1995:

Tabela 2: Distribuição da agricultura familiar VBP na região Sul do Brasil
Grupos

de Total

Agricultores

de %

Estab. Area

estabelecimentos S/ total

% sobre a VBP*

% VBP s/

o Total

Total (há) Area Total

A

167.545

16,7 6.188.721

13,9 4.747.656

31,6

B

325.132

32,4 6.783.895

15,3 2.594.499

17,3

C

167.550

16,7 2.629.668

5,9

591.275

3,9

D

247.408

24,6 3.825.947

8,6

642.562

4,3

Fonte: Censo IBGE 1995/1996
Extraído de FAO/INCRA (2000, p.42)

35

Analisando-se a tabela n° 2, percebe-se que a agricultura familiar é responsável por
57,1% da produção agrícola da região mas, ao mesmo tempo, apenas 18,4% das propriedades
familiares, pertencentes ao Grupo A é responsável pela produção de 55,34% da mesma. Se
somarmos os estabelecimentos em processo de Capitalização (Grupo B) este dado sobe para
85,63% da renda produzida. Como a renda Bruta produzida influi diretamente na renda
liquida apropriada e disponibilizada nas propriedades, o quadro demonstra uma situação de
pobreza e de exclusão de praticamente 46% das propriedades familiares da região. Os dados
dos grupos C e D que, conjuntamente, somam mais de 45% das propriedades familiares, que
possuem 33% da area pertencentes aos estabelecimentos familiares e são responsáveis por
apenas 14% VBP produzido na agricultura familiar. Isto demonstra: a) 0 menor nível de
capital investido na produção ; b) A disponibilidade de terras de menor qualidade e; c) 0
menor uso de tecnologias.
0 projeto de pesquisa CUT e CONTAG4 identificou seis dinâmicas de desenvolvimento
da regido Sul do Brasil. Estas dinâmicas foram denominadas na pesquisa de: Tipo "Terceira
Italia", Tipo "Cinturão Verde", Tipo "agroindustrial Exportador", Tipo "Ibérico", Tipo
"Malboro" e Tipo "Dallas". Estas diferentes dinâmicas de desenvolvimento tem uma relação
direta com a história da região. Assim, se observa que o tipo de desenvolvimento tem
diretamente a ver com a distribuição da terra, a forma de exploração patronal ou familiar e
com o mercado em que esta integrada cada região, bem como das dinâmicas destes mercados.
A referida pesquisa apresentou que duas dinâmicas de desenvolvimento estão ligadas a
agricultura patronal, sendo uma extensiva, o tipo "Malboro", compreendido pela região Sul do
Rio Grande do Sul, Planalto Catarinense e Noroeste do Parana, e a outra intensiva em capital,
a do tipo "Dalas", compreendida pela região Norte Paranaense, onde a principal característica

0 projeto de pesquisa CUT/CONTAG foi desenvolvido conjuntamente pelas duas entidades nos anos de 1996 a
1999, estudou o sindicalismo dos trabalhadores rurais quanto a sua organização e do desenvolvimento rural. 0
eixo de pesquisa sobre desenvolvimento rural contou com a consultoria do Prof. José Eli da Veiga da USP.
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a agricultura empresarial, altamente tecnificada, combinada com um desenvolvimento
urbano industrial intensivo.
As outras quatro dinâmicas de desenvolvimento têm como uma característica forte a
predominância da agricultura familiar. Sendo duas delas totalmente integradas ao mercado
local: tipo "Terceira Itália", compreendendo as regiões Nordeste do Rio Grande do Sul e do
Vale do Itajal em Santa Catarina, onde as principais características são "[...] agricultura
familiar consolidada, combinada a um processo de urbanização e industrialização endógeno,
descentralizado e promissor"5, e Tipo " Cinturão Verde", regiões metropolitanas de Porto
Alegre e Curitiba, a agricultura voltada ao abastecimento local, principalmente de
hortifrutigranjeiros. E duas bastante dependentes de mercado externo: Tipo "Agroindustrial
Exportador", envolvendo as regiões Oeste e Sudoeste Paranaense, Oeste de Santa Catarina e
Noroeste Gaúcho, "[...]caracterizadas por uma agricultura familiar relativamente consolidada
e por um entorno sócio-econômico muito integrado a produção agricola." 6; e Tipo "Ibérico",
regiões Grande Centro no Paraná e entorno de Florianópolis e Sul de Santa Catarina, "regiões
que possuem uma agricultura familiar pobre e em decadência, com um desenvolvimento
urbano — industrial fraco ou altamente concentrado" 7. A localização destas diferentes
dinâmicas são demonstradas no mapa da regido Sul na figura 1.

5

Projeto CUT/CONTAG, Desenvolvimento e Sindicalismo Rural no Brasil, pg 65.
Projeto CUT/CONTAG, Desenvolvimento e Sindicalismo Rural no Brasil, pg 66
7 Projeto CUT/CONTAG, Desenvolvimento e Sindicalismo Rural no Brasil, pg 66

6
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Dinâmicas Predominantes de
Desenvolvimento no Meio Rural
Região Sul
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011,6mIcs 113
121n6rnica 16
Po*: Pt,Oft

GUTICnntno
Pxourso FOIVIAK001
•.1.4.0 • 1 • 01

Figura 1 — Mapa da região sul do Brasil com as seis dinâmicas de desenvolvimento identificadas pelo projeto
CUT/CONTAG8 .
Fonte: Projeto CUT/CONTAG

Esta característica predominantemente familiar da região Sul e a importância da
agricultura familiar no Brasil silo demonstradas a seguir a partir de um conjunto de dados
extraídos do relatório: Novo retrato da agricultura familiar — 0 Brasil redescoberto, publicado
em 2000, elaborado a partir de dados do censo agropecuário do IBGE de 1995/96.
Projeto CUT/CONTAG, Desenvolvimento e Sindicalismo Rural no Brasil, pg 68. Dinâmica 11: Tipo Terceira
Itália; Dinâmica 12: Tipo Cinturão Verde; Dinâmica 13: Tipo Agro-industrial Exportador; Dinâmica 14: Tipo
Ibérico; Dinâmica 15: Tipo Marlboro e Dinâmica 16: Tipo Dallas.

8
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Tabela 3: Porcentagem de participação da agricultura familiar no Brasil e região Sul: Area,
VBP e principais produções agropecuárias.

DESCRIÇA0

BRASIL (%)

REGIAO SUL (%)

Area Total

30,5

43,8

VBP Total

37,9

57,1

Pecuária de Corte

23,6

35

Pecuária de Leite

52,1

79,6

Suínos

58,5

68,6

Aves/ovos

39,9

61

Banana

57,6

82,8

Café

25,5

42,8

Laranja

27

77,8

Uva

47

81,3

Algodão

33,2

58,8

Arroz

30,9

21,3

9,6

27,2

Cebola

72,4

92,1

Feijão

67,2

80,3

Fumo

97,2

97,6

Mandioca

83,9

88,9

Milho

48,6

65

Soja

31,6

50,8

Cana-de-açúcar

Fonte: Censo Agropecuário IBGE 1995/96
Elaborado a partir de dados de FAO/INCRA 2000
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Em âmbito nacional, embora tendo apenas 30,5% da Area, a agricultura familiar é
responsável por 37,9% do VBP, em 8 dos 18 produtos é responsável por mais de 50% da
produção e em 13 produtos produz percentual superior a area que dispõe. Na região Sul, estes
dados são ainda maiores, possuindo 43,8% da área, a agricultura familiar é responsável por
57,1% do VBP, sendo que em 13 produtos produz mais da metade da produção e em oito
produtos acima de 75%.
A agricultura familiar é responsável por 76,9% do pessoal ocupado na agricultura no
pais, sendo que 95,9% é de mão de obra familiar. Na regido sul estes dados são de 84% e de
96,7% respectivamente.
0 investimento médio por hectare da agricultura familiar brasileira foi de R$ 23,50
contra R$ 21,30 da agricultura patronal. Na região Sul foi de R$ 57,70 na agricultura familiar
e de R$ 38,00 na agricultura patronal. Dos recursos disponibilizados para financiamento no

pais, a agricultura familiar acessou 25,3% do total financiado, enquanto na regido Sul este
percentual foi de 43,3%.

2.3 TRAJETÓRIA DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NO
SUL DO BRASIL

A trajetória histórica do movimento sindical rural na regido Sul do Brasil e a
constituição da organização sindical da agricultura familiar serão analisadas a partir de três
fases. A primeira fase compreende a formação do sindicalismo dos trabalhadores rurais na
região Sul; a segunda a construção do sindicalismo cutista no campo e a terceira fase a
construção da organização sindical da agricultura familiar.
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Cada uma destas fases é marcada por uma característica forte do sindicalismo em sua
relação com os agricultores/as familiares e com a organização da produção. A primeira fase
caracterizada pela implantação do sindicalismo através do assistencialismo, com a prestação
de serviços de saúde (médico e dentário) e previdencidrio (aposentadoria) compreendendo o
período da década de 1960 até a fundação da CUT, em 1983. A segunda fase vai do ano de
1983 a 1993, esta fase é marcada pela construção do sindicalismo cutista, tendo como marcas
fortes a reivindicação na luta, a democratização do sindicalismo e a participação. M. a terceira
fase compreende o período pós 1993, sendo marcada pela construção de uma organização
especifica da agricultura familiar e pela proposição de um novo modelo de desenvolvimento
baseado na agricultura familiar. As fases são divididas por anos que marcam a incorporação
de novas características a organização sindical, assim a primeira fase tem como característica
principal o assistencialismo, a segunda a reivindicação e a terceira a proposição.

2.3.1 Primeira Fase (Década de 1960 a 1983): Construção do Sindicalismo dos
"Trabalhadores Rurais" — O Assistencialismo (Serviços)

Os primeiros sindicatos de trabalhadores rurais são criados na região Sul na primeira
metade da década de 1960, mas é a partir do final desta década e inicio da de 1970, que a
organização vai de fato ser constituída. A primeira Federação criada foi a Federação dos
Trabalhadores na Agricultura no Estado do Rio Grande do Sul (FETAG-RS) em 1965,
fundada por oito sindicatos. 9 Posteriormente ocorreu a criação da CONTAG (1963), nove

9

Informaçâo extraída do texto histórico do sindicalismo rural, www.fetagrs.com.br
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meses após a promulgação da lei n° 4.214, de 2 de março de 1963, sendo reconhecida em
janeiro de 1964 10 .
A influencia da combatividade das ligas camponesas sofridas pelo sindicalismo rural a
nível nacional, não exerce nenhum papel na constituição do sindicalismo no Sul do Brasil. Os
motivos que levaram à constituição dos sindicatos e, conseqüentemente, das Federações é a
assistência e a prestação de serviços aos agricultores. De fato, o que vai consolidar e
generalizar este processo é a criação do Prorural, no ano de 1971, regulamentado por decreto
em 1972, tendo o Funrural em sua execução. Este processo consolidou no sindicalismo rural
uma prática assistencialista, segundo Bittencort (2000 p. 61):

Onde para os trabalhadores o sindicato tem como papel principal objetivo a
prestação de serviços (médicos, odontológicos, de aposentadoria, jurídico, etc), em
detrimento de um sindicato que seja visto como um instrumento de luta, de
organização e representação.

O enquadramento dos agricultores familiares na categoria genérica "trabalhador rural"

pelo estatuto da terra, instituído pelo governo militar em 1964, vai orientar a criação dos
STR's e FETAG's no Sul constituídos praticamente por agricultores familiares. A marca neste
período foi a prestação de serviços aos agricultores e a reivindicação através de oficios, sendo
este o tratamento dado as questões relacionadas Aprodução.

I° Bittencort 2000, p. 61.
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2.3.2 Segunda Fase (1983 a 1993): Construção do Sindicalismo Cutista — O Sindicalismo
Reivindicativo

0 final da década de 1970 e inicio da década de 1980 é marcado por uma profunda crise

da agricultura e de acirramento do conflito agrário brasileiro. Neste momento é que começam
a ser sentidas as conseqüências da modernização da agricultura, conhecida como "revolução
verde" I . Neste período de aumento dos conflitos agrários surge um conjunto de movimentos
sociais no campo. Exercem papel determinante no processo de organização destes
movimentos os trabalhos desenvolvidos pelas igrejas, principalmente a igreja católica com
seu trabalho de organização através das comunidades eclesiais de base (CEB's) e pastorais, o
qual era fundamentado na teologia da libertação e exerceu papel determinante na formação de
lideranças e de consciência de massa, o que leva a organização de grandes movimentos de
resistência e a construção de diferentes organizações no campo.
A constituição da Comissão Pastoral da Terra (CPT) em 1975 e o trabalho da diocese de
Chapecó, coordenado pelo bispo D. José Gomes, são decisivas na organização do conjunto de
movimentos realizados neste período e das organizações constituídas a partir de então. Os
movimentos desta fase têm como marca forte a denúncia e a reivindicação.
Entre as organizações que surgiram neste período destacam-se a construção do
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST); os diferentes movimentos de Mulheres
Agricultoras (em Santa Catarina Movimento de Mulheres Agricultoras (MMA), no Rio
Grande do Sul o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR)) que em 2004, se
constituem no Movimento de Mulheres Campesinas (MMC) organizado nacionalmente; a
Comisão Regional de Atingidos por Barragens (CRAB), que em 1991 se constitui
II "Revolução verde" é como ficou conhecido o processo de modernização da agricultura, através da implantação
do pacote tecnológico, composto pela utilização de insumos químicos, sementes melhoradas e pela mecanização
da atividade agrícola.
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nacionalmente no Movimento de Atingidos por Barragens (MAB) e o Movimento Sindical
Cutista no campo.
Os fatos que marcaram este período foram: a) 0 movimento contra a "farsa" da febre
suína africana em 1978, que reuniu em Chapecó mais de 25 mil suinocultores no estádio Índio
Condá; b) A organização das oposições sindicais ao sindicalismo chamado de "pelego", onde
a marca 6 a negação do assistencialismo e a construção de sindicatos de lutas. "Sindicato é pra
lutar" é o slogan conhecido desta época. Neste processo as primeiras vitórias são alcançadas
em Chapecó (SC), São Miguel do Oeste (SC), Erechim (RS) e Francisco Beltrão (PR), no
inicio da década de 1980, originando a articulação que levará centenas de delegados a Sao
Paulo, em 1983, para a fundação da CUT.
A participação dos agricultores familiares na fundação da CUT, com delegados vindos
dos sindicatos conquistados pelas oposições e das próprias oposições sindicais, e a não
participação da CONTAG no congresso, instala no sindicalismo rural um conflito
organizativo entre os "autênticos" e os "pelegos", que perpassará as décadas de 1980 e parte
de 1990.
A importância da participação dos rurais no congresso de fundação da Central em nível
nacional foi ainda maior na fundação das CUT's estaduais do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Parana. Em Santa Catarina o congresso foi realizado em Chapecó, interior do
estado, em razão de facilitar a participação dos "rurais". A participação dos sindicatos ganhos
pelas oposições sindicais e das próprias oposições foi decisiva para a interiorização da CUT e
a ampliação de sua capilaridade no interior do território brasileiro.
A organização no interior da central se dá primeiramente com a participação nas
executivas da CUT nacional e das CUT's estaduais, sendo que no congresso de 1986 é criada
a secretaria agrária no âmbito da CUT nacional e estaduais, com o objetivo de buscar dar
respostas mais concretas e imediatas as demandas do setor.
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Com a definição, no III Congresso Nacional da CUT (CONCUT) em 1988 em Belo
Horizonte, Minas Gerais, de construir a organização vertical por departamentos de categorias,

são constituídos a partir de 1989 os Departamentos Estaduais dos Trabalhadores Rurais da
CUT (DETR-CUT) e o Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais da CUT (DNTRCUT).
No âmbito das formas de organização sindical surgiu, na segunda metade da década de

1980, o debate sobre o melhor jeito de organização dos agricultores, destacando-se três
propostas básicas: a) Continuidade do sindicato único; b) Sindicatos diferenciados de
assalariados rurais e de "pequenos produtores"; c) Sindicato de assalariados rurais e sindicatos
por ramo de atividade (suinocultores, avicultores, fumicultores, etc). Algumas iniciativas
foram tomadas neste período sendo constituído o Sindicato dos Trabalhadores Integrados na
Avicultura do Estado de Santa Catarina (SINTCRAVE) e o Sindicato dos Fumicultores do
Estado do Rio Grande do Sul (SINTRAFUMO).
Nesta fase a preocupação com a renda dos agricultores, toma-se central. Neste sentido,
emergem no debate as questões envolvidas na produção da agricultura familiar. Num primeiro
momento, a critica ao modelo capitalista esteve no centro do debate, traduzindo-se na critica
aos preços recebidos pela produção, pelos altos custos das sementes e insumos e pelas altas
taxas de juros e de correção dos financiamentos, o que estava levando grande parte dos
agricultores à falência. Este processo se desdobra em grandes lutas, com fechamento de

agências bancárias e trancamento de rodovias nos anos 1986/87, com as reivindicações de
anistia da correção monetária dos financiamentos e por garantia de preços mínimos e

comercialização.
As principais lutas da década de 1980 estiveram em torno da: a) Organização das

ocupações de terra, havendo sido esta a principal bandeira de luta de todo o período; b) Luta
pela anistia da correção monetária dos financiamentos dos agricultores totalmente
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endividados nos bancos no ano de 1986 e por crédito com taxas de juros acessíveis para a
agricultura familiar; c) Luta pela democratização do pais e por direitos na nova constituição;
d) Luta pela ampliação do direito previdenciário dos agricultores, centrado em três
reivindicações principais: aposentadorias no valor de um salário minim, anteriormente era de
meio salário mínimo; inclusão do direito à aposentadoria das mulheres agricultoras aos 55
anos, não eram reconhecidas como agricultoras e não tinham direito a aposentadoria
anteriormente, com direito ao salário maternidade e, redução da idade de se aposentar dos
agricultores dos 65 para os 60 anos; e) Luta pela direito a saúde.
Mas neste mesmo período, segundo a Coordenadoria Ecumênica de Serviços (CESE
1996), o sindicalismo rural já enfrentava uma crise que compreendia três dimensões: a) As
mudanças ocorridas no campo, com o processo de desenvolvimento do capitalismo
provocaram um grande impacto sobre o movimento sindical; b) A emergência de novos
movimentos sociais, em areas de conflitos e negociação que não vinham sendo atendidas pelo
sindicalismo, estabeleceu uma crise de mediação do movimento sindical rural; c) As novas
propostas de organização sindical, com a defesa da liberdade e autonomia sindical,
questionaram o Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais (MSTR), a criação do DNTR
aprofundou esta crise.
Apesar da verdade contida nestas três afirmações, as mesmas não alcançam os
elementos que serão centrais na resolução da crise: a formulação de um projeto politico de
desenvolvimento rural e a afirmação da forma de exploração agrícola familiar. A superação
da crise no sindicalismo rural na forma e com o conteúdo que ela se manifestou na segunda
metade da década de 1990, ocorreu a partir da combinação de dois fatores principais: primeiro
do incremento das formulações sobre desenvolvimento rural tendo como base a agricultura
familiar e segundo a "unificação do sindicalismo" possibilitada pela filiação da CONTAG a
CUT em 1995.
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2.3.3 Terceira Fase: Construção da Organização da Agricultura Familiar —
Sindicalismo Propositivo

A crise vivida pelo sindicalismo em geral na década de 1990, em especial a crise do
sindicalismo dos trabalhadores rurais, os conflitos existentes entre o MST e os Rurais Cutistas
na leitura de como tratar as reivindicações dos agricultores e principalmente, a necessidade
vivida pelos sindicatos em dar resposta As demandas da agricultura familiar, levaram a um
processo de transformação da ação e organização sindical durante a década de 1990.
0 primeiro passo neste processo ocorre no ano de 1992 quando é tomada a decisão de
constituição do Fórum Sul dos Rurais da CUT, da construção de um processo de elaboração
de propostas para um projeto alternativo de desenvolvimento rural. Como diretriz estratégica
foi eleita a bandeira do crédito diferenciado para a agricultura familiar e a defesa da
constituição de organizações sindicais regionais, diferenciadas entre agricultores familiares e
empregados rurais.
Este processo realizado na região Sul do Brasil impacta profundamente o debate
nacional, uma vez que somado A formulação que vinha sendo realizado na região Norte, levou
A constituição de uma pauta nacional por um programa de desenvolvimento da agricultura
familiar e de um plano de lutas e alianças unificadas, ambos foram aprovados na I Plenária
Nacional do DNTR, em agosto de 1993. A organização do movimento denominado Grito da
Terra Brasil (GTB) é parte deste processo que levou A conquista do Programa Nacional da
Agricultura Familiar (PRONAF) no ano de 1996.
A terceira fase do sindicalismo rural no Sul do Brasil é marcada pela incorporação no
debate do tema desenvolvimento rural, levando a uma aproximação maior com a dinâmica
produtiva da agricultura familiar e a geração de uma nova característica na organização: a
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elaboração e proposição de políticas para o setor produtivo e económico. Este processo
envolve: a) Elaboração de propostas e de uma visão de desenvolvimento rural baseado na
agricultura familiar; b) Desenvolvimento da capacidade e da concepção de proposição da
organização sindical; c) Proposição de políticas de desenvolvimento rural e a execução de
experiências na própria organização; d) Incorporação da temática ambiental e o resgate das
praticas tecnológicas tradicionais da agricultura familiar; e) Fortalecimento do modelo de
produção com base agroecológica e orgânica; f) Incorporação de temas como cooperativismo,
agregação de valor, agroindustrialização familiar, alternativas de comercialização, educação,
assistência técnica, trabalho não agrícola, entre outras.
A partir de 1995, com a filiação da CONTAG a CUT, a estratégia sindical da Central
para o campo passa por ampliar a filiação de bases da Confederação. A regido Sul incorpora
também a estratégia nacional, passando a debater e negociar a incorporação dos sindicatos
cutistas A estrutura das FETAG's. Isto ocorre de forma diferenciada levando a três dinâmicas
de atuação na regido. a) No estado do Parana, composição minoritária na Federação dos
Trabalhadores na Agricultura no Estado do Parana (FETAEP) realizada em 1996, com
desestruturação do Departamento dos Trabalhadores Rurais da CUT/PR (DETR/CUT/PR); b)
No estado do Rio Grande do Sul, composição minoritária na direção da FETAG-RS com a
manutenção do Departamento dos Trabalhadores Rurais da CUT/RS (DETR/CUT/RS); c) No
estado de Santa Catarina, não ocorre composição na direção da Federação dos Trabalhadores
na Agricultura no Estado de Santa Catarina (FETAESC), e é fundada em 1997 a Federação
dos Trabalhadores na Agricultura Familiar no Estado de Santa Catarina (FETRAFESC),
primeira federação da agricultura familiar do pais.
Estas diferentes dinâmicas provocaram uma crise na articulação de ação do sindicalismo
cutista na região Sul, criando a necessidade de reaglutinação e construção de um novo
processo organizativo. Este novo momento foi gestado a partir de 1997, quando foi realizado
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o I Encontro da Agricultura Familiar do Sul do Brasil, parte do processo de arrastão de
base. I2Nos anos seguintes foram realizados: o II Encontro em 1998 e o III Encontro em 1999,
quando ocorre a criação da Frente Sul da Agricultura Familiar. Juntamente com o II e III
Encontro da Agricultura Familiar foram realizados o I e II Encon tro da Juventude Rural,
renovando o rosto do sindicalismo e produzindo propostas voltadas para este público.
A Frente Sul da Agricultura Familiar foi uma articulação de organizações da Agricultura
Familiar da Região Sul do Brasil. Fizeram parte da Frente Sul: STR's, Sindicatos de
Trabalhadores na Agricultura Familiar (SINTRAF's), Cooperativas de Crédito com Interação
Solidária (CRESOL), Cooperativas de Produção da Agricultura Familiar, Cooperativas de
Serviços de atuação na agricultura, diversas ONG's e Pastorais. A coordenação foi
desenvolvida principalmente pelo Fórum Sul dos Rurais da CUT e pelo Sistema CRESOL. A
unidade da Frente Sul da Agricultura Familiar se deu pela construção de uma pauta e agenda
comum, principalmente de negociação junto ao governo federal e na construção da identidade
da agricultura familiar. A Frente Sul cumpriu um papel de articulação, representação e de
fortalecimento das organizações no período de 1999 a 2001, tendo coordenado a realização do
IV e V Encontro da Agricultura Familiar e III e IV Encontro da Juventude Rural, realizados
em 2000 e 2001, tornando-se desta forma um dos principais atores da agricultura familiar no
período. A desarticulação da Frente Sul ocorreu principalmente pela falta de unidade em torno
de que tipo de estrutura deveria se organizar para representar politicamente a agricultura
familiar, tendo se acirrado as divergências a partir da fundação da FETRAF-SUL/CUT em
março de 2001.
Os encontros da agricultura familiar e da juventude rural foram espaços importantes de
divulgação das experiências, de intercâmbio de agricultores sobre a organização da produção
e formulação de propostas.
12 0 arrastão de base foi uma metodologia construída de trabalho dos sindicatos junto is comunidades, com
processo de consultas para a construção de propostas de desenvolvimento da agricultura familiar. Este processo
deu inicio a participação da base e tornou a articulação a nível regional em referência para os agricultores.
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Juntamente com o movimento da agricultura familiar, que articulou diferentes atores e
deu visibilidade ao setor através de atividades conhecidas como "arrastões de Base" e dos
encontros, outro fato que merece destaque no período é a construção e execução, pelo Fórum
Sul dos Rurais da CUT com a assessoria do DESER e da Escola sindical Sul da CUT, do
Projeto Terra Solidaria (PTS). 0 projeto foi uma iniciativa de implantação de uma nova
proposta educacional de forma integral, combinando educação de jovens e adultos com
qualificação profissional. 0 projeto formou, em um período de quatro anos, mais de três mil e
seiscentos agentes de desenvolvimento com certificação em nível fundamental, nos diversos
programas "envolveu mais de setenta mil pessoas de forma direta e indiretamente na região
Sul do Pais". (FETRAF-SUL/CUT 2002, p. 29)
A constituição da FETRAF-SUL fez ressurgir o conflito existente no sindicalismo rural
no período de 1983 a 1995, agora com nova característica, marcada pela disputa da
representação da agricultura familiar e do modelo de organização no campo da CUT.
A consolidação da FETRAF-SUL/CUT, principalmente com a realização da Caravana
da Agricultura Familiar com Lula em Julho/Agosto de 2001, pela luta realizada pelo direito
dos agricultores continuarem produzindo frente a estiagem ocorrida em 2002 e 2003 e pelo
espaço ocupado nacionalmente a partir de 2003, abriu a possibilidade da construção de uma
nova organização da Agricultura familiar no âmbito do pais, que vem sendo gestada a partir
de 2004.
Seguindo a trajetória da agricultura familiar no Sul do Brasil, em 1999 foi fundada a
Federação da Agricultura Familiar (FAF) no estado de Sao Paulo, em 2002 no Mato Grosso
do Sul, a partir de 2003 são fundadas as FETRAF's em Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal,
Pernambuco, Piaui, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte e Tocantins. Em setembro do
2004 é realizado o I Encontro Nacional da Agricultura Familiar que definiu pela fundação da
FETRAF-Brasil no I Congresso Nacional da Agricultura Familiar a ser realizado em 2005.
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Entre os públicos e organizações envolvidas nos processos de constituição das
FETRAF's e FAF's existem grandes diferenças. Na região Sul e na Bahia as FETRAF's
foram fundadas tendo como base, principalmente, SINTRAF's transformados a partir de
antigos STR's, sendo a principal base os agricultores familiares tradicionais. Já as demais
Federações estão sendo criadas, principalmente a partir de SINTRAF's constituídos por
assentados e acampados envolvidos diretamente na luta pela terra.
Estas diferenças trazem para a nova organização o desafio de conciliar interesses
bastantes distintos no curto prazo: o acesso A terra, A políticas públicas de desenvolvimento da
produção e geração de renda nas Areas rurais. Estes interesses são complementares ao nível de
projeto, mas podem se tornar conflituosos na ação prática do dia a dia. Nestes elementos de
conflitos esta a maior oportunidade da nova organização: combinar a luta por um projeto de
desenvolvimento do interior do Brasil tendo como forma de exploração agrícola a familiar.
Necessita para tanto, combinar a luta pela reforma agrária enquanto instrumento para a
ampliação da agricultura familiar, com a luta por políticas públicas de desenvolvimento rural,
que possibilitem o fortalecimento da forma familiar de produção. Resolvido este desafio
restaram outros dois: a) Organização dos agricultores familiares tradicionais nas Federações
criadas a partir da luta pela terra e; b) A organização da luta pela terra nas demais Federações.

2.4 RESUMO E CONCLUSÕES

1. A agricultura familiar tem se firmado enquanto conceito de análise da questão agrária a
partir da década de 1990 e como uma das formas sociais de produção agropecuária,

coexistindo com a forma patronal na economia brasileira;
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2. Os dados do censo do IBGE 1995/96, trabalhados pela FAO/INCRA, indicam a existência
de um tamanho das propriedades agrícolas, que combinada com a forma de produção familiar,
leva a maximização do resultado econômico obtido na agricultura;
3. Confirmando a eficiência econômica da agricultura familiar quanto à produção, ocupação
de pessoal e capacidade de investimento, os dados do Censo de 1995/96, reforçam o
argumento de ser esta a opção a ser feita pela sociedade brasileira para a produção agrícola e
do desenvolvimento no interior do pais;
4. A constituição do sindicalismo nascente da agricultura familiar com características dos três
diferentes momentos históricos, ainda não totalmente articulados no seu interior, cria limites
maior atuação na organização da produção.
5. Uma atuação efetiva do sindicalismo na organização da produção da agricultura familiar,
passa pelo desenvolvimento de uma maior capacidade de planejamento,

o que está

intimamente ligado a uma atuação mais propositiva. Porém, a forte herança da década de
1980, sustentada num enfoque mais reivindicativo e de atuação conjuntural, acaba limitando a
incorporação do método de planejamento estratégico.

CAPÍTULO III: ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO: MAIOR DESAFIO

DA AÇÃO DO SINDICALISMO DA AGRICULTURA FAMILIAR

A organização da produção se tornou o grande desafio do sindicalismo da agricultura
familiar na regido Sul do Brasil na última década e neste inicio de século. Antecedendo a
contextualização do momento em que nasceu e se desenvolveu este desafio para o
sindicalismo, sera revista a forma como este tema aparece no âmbito dos documentos e dos
discursos da organização sindical cutista.
Nos documentos oficiais do sindicalismo da agricultura familiar, o processo de
organização da produção apresenta tits dimensões. A primeira se refere ao sistema produtivo
das propriedades familiares e do processo de gestão das mesmas. Integrando o conjunto de
instrumentos que são utilizados no processo produtivo e de gestão: tecnologias, maquindrios,
financiamento, assistência técnica, tomada de decisão, entre outras. A segunda reporta-se e ao
conjunto de organizações econômicas: grupos de produção, grupos coletivos, condomínios,
associações formais, informais e, cooperativas (produção, industrialização, serviços)
constituídas com objetivo de atuarem na organização da produção, geralmente, para fora da
porteira da propriedade. Finalmente, a terceira se volta ao conjunto da estrutura institucional
como: legislação, mercado, políticas públicas, entre outras, que juntas criam o ambiente
externo, que oferecem oportunidades ou limitam o desenvolvimento da agricultura familiar.
As dificuldades originadas a partir da diversidade que é a produção da agricultura
familiar, fazem com que normalmente as formulações do sindicalismo sejam genéricas. Esta
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se falando em organizar que tipo de produção? Da unidade? Da cadeia produtiva? De uma
determinada comunidade, município ou regido? De que extrato de agricultores familiares?
Portanto, as possibilidades são muitas e as políticas sindicais geralmente não possuem
definições e projetos claros.
Diante das indefinições na elaboração sindical quanto ao tema da organização da
produção na agricultura familiar, neste trabalho adotou-se o recorte a partir de três pontos de
referencia: a) A unidade de produção familiar, o que convencionalmente é designada por
propriedade, ou seja, uma pequena area de terra que é explorada por uma família, que é a
proprietária da mesma. Este primeiro recorte permite a análise dos aspectos do sistema interno
da unidade base de produção; b) As organizações econômicas, possibilitando a analise das
relações e dos papéis que as mesmas exercem na organização da produção nas unidades e do
conjunto da agricultura familiar; c) 0 conjunto da estrutura institucional no qual estão
inseridas as unidades e as organizações econômicas da agricultura familiar.

3.1 CONTEXTO DO SURGIMENTO DAS PROPOSTAS DO SINDICALISMO CUTISTA
DE ORGANIZAÇÕES DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.1.1 As trajetórias da organização da produção da agricultura familiar na região Sul do

Brasil

Na maioria dos modos de produção, exceto o capitalista, a produção de qualquer bem ou
mercadoria pressupõe a existência de uma necessidade ou demanda. A partir desta premissa
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descreve-se a seguir sobre as tits maneiras da organização da produção da agricultura
familiar, denominadas neste trabalho de trajetórias, originadas cada uma delas, de uma
necessidade ou demanda diferente, ao longo da história da constituição e consolidação da
agricultura familiar na região. Estes tits jeitos diferentes foram concebidos tendo como
critério as demandas ao processo de produção que se ajustam a cada momento histórico.
Assim chegamos a tits diferentes objetivos: i) Produção de bens de consumo e de produção
para suprir as necessidades da própria família e do sistema produtivo da unidade familiar; ii)
Produção centrada em produtos para o mercado e na aquisição de bens de consumo e de
produção externamente à propriedade; iii) Produção integrada ao mercado, mas com
organização interna e externamente as unidades produtivas focadas na temática do
desenvolvimento rural.
A organização produtiva originada a partir de cada objetivo possibilitou adotar, em
analogia aos estudos de Testa (2003), três trajetórias para a produção da agricultura familiar.
Ligada ao primeiro objetivo uma trajetória de subsistência, ao segundo uma trajetória
produtivista e ao terceiro uma trajetória desenvolvimentista. Estas diferentes trajetórias
coexistem nos diversos períodos históricos, embora havendo a predominância de uma delas
sobre as demais em cada período, sendo que a última é ainda uma trajetória em construção.
A trajetória de subsistência tem sua vigência principal durante a colonização da região
Sul do Brasil. Nesta fase o objetivo da produção era suprir as necessidades de produção e
reprodução da própria família, sendo os excedentes comercializados no comércio local,
gerando-se os recursos necessários para aquisição dos bens não produzidos na propriedade e
dos recursos com os quais seriam adquiridas novas áreas de terra, possibilitando o surgimento
de novas unidades. A base tecnológica era rudimentar, a produtividade razoável, devido à boa
fertilidade dos solos e as famílias geralmente numerosas em filhos. Esta fase na região Sul do
Brasil esta ligada as seguintes características: espaço para expansão, mão de obra abundante,
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boa fertilidade do solo, diversificação da produção e baixíssima integração ao mercado.
associativismo é pequeno, mas existem diversas formas de cooperação, com destaque para os
mutirões (Pixurum) no plantio e colheita, troca de dias, entre ajuda nos momentos que família
da comunidade sofre com doenças, trabalhos comunitários, entre outros que respondem a
necessidades da localidade. Esta trajetória foi hegemônica na agricultura familiar até o final
da década de 1960.
Testa (2003, p. 67) descrevendo sobre a trajetória produtivista conservadora na
produção de leite afirma que a mesma consiste na produção com alta intensidade de capital e
de baixo uso de mão de obra. A trajetória "produtivista" neste trabalho é compreendida como
a base técnica que orientou o processo de modernização da agricultura ocorrida na regido e no
Brasil na última metade do século passado. Sendo que neste processo o crescimento de capital
investido na produção e a redução da mão de obra envolvida foram as características
principais. As unidades familiares, em um primeiro momento, se integram ao mercado a partir
da ampliação da produção de excedentes, provocado pelo aumento da demanda e
posteriormente através da especialização em alguns produtos. Em um segundo momento, a
integração se completa, através da especialização em poucos produtos, com a adoção de
tecnologias de ponta. Em algumas regiões, a diversificação da produção da agricultura
familiar transformou-se para formas de monoculturas, como o caso mais emblemático do
consórcio soja e trigo.
Nesta fase, a propriedade torna-se uma produtora de mercadoria, geralmente matéria
prima, passando a ser uma demandante de bens de produção e consumo. A característica
interna das propriedades neste período é de organização da produção de acordo com as
demandas do mercado, produzindo com tecnologias oferecidas e exigidas pelo mesmo. Neste
período, existe o aumento de produtividade por area e do trabalho, possibilitada por
tecnologias poupadoras de mão de obra e uso de insumos externos. A internalização na
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organização da produção nas propriedades de novos maquinários, insumos, processos,
sementes melhoradas, coexiste com a produção de subsistência, sendo que rapidamente a
última foi sendo substituida em grande parte pela aquisição dos bens de consumo no mercado.
Ligados a esse processo, que contou com forte participação do estado, principalmente
através do financiamento, da extensão rural e da pesquisa e, na construção de um aparato
jurídico que amparou a sua implementação, também foram constituídas uma série de
cooperativas de comercialização que posteriormente, com a acumulação de capital, passam a
atuar no setor agroindustrial. Este sistema de cooperativas formadas e organizadas de acordo
com a lei cooperativista brasileira é conhecido como cooperativas tradicionais, por parte das
organizações da agricultura familiar.
A terceira trajetória que vem sendo gestada a partir da década de 1990, é a denominada
neste trabalho como desenvolvimentista. Esta fase é compreendida por um conjunto de
proposições políticas pensando o desenvolvimento rural, sendo o mesmo caracterizado com
os mais diferentes adjetivos: alternativo, sustentável, solidário, local, territorial, entre outros.
Neste âmbito o desenvolvimento rural não é mais entendido como sinônimo de
desenvolvimento agrícola de acordo com a idéia central dominante que prevaleceu durante a
segunda metade do século passado. A alteração do conceito de rural desenvolvido, proposta
no trabalho de Veiga (2003), amplia o rural para além das Areas de propriedades agrícolas,
incorporando as vilas e pequenas cidades (sedes de municípios) aos territórios rurais,
ampliando a Area, população e a diversidade produtiva do meio rural. Nesta conceituaçâo o
rural deixa de ser sinônimo de agrícola e ganha a dimensão de território de desenvolvimento.
No âmbito das organizações da agricultura familiar esta trajetória consiste nas
seguintes características básicas em nível das propriedades: a) Organização produtiva das
unidades familiares com uma base tecnológica alternativa em que a preocupação com o meio
ambiente seja central; b) A diversificação da produção estratégica; c) Os insumos externos a
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propriedade sejam mínimos; d) Que os produtos sejam processados ou semiprocessados nas
propriedades, agregando valor e ocupando melhor e mais mão de obra; e) Pluriatividade:
ocupação de parte da mão-de-obra da propriedade em atividades não agrícolas.
Já no âmbito externo as propriedades as principais características são: i)
associativismo, possibilitando:

maior agregação de valor; a agroindustrialização;

comercialização direta e institucional; o acesso a serviços; ii) Acesso as diferentes políticas
públicas, possibilitando suprir as necessidades de crédito, educação, assistência técnica, entre
outras; iii) Desenvolvimento local, com a conseqüente geração de oportunidades de emprego
e de comercialização da produção das propriedades familiares.

3.1.2 Formulação e implementação das propostas da organização da produção do
sindicalismo cutista na região Sul do Brasil.

A ação na organização da produção da agricultura familiar do movimento sindical na
região Sul do Brasil, antes do surgimento do movimento das oposições sindicais no final da
década de 1970, foi praticamente inexistente, conforme analisado por Bittencourt (2000,
p.163) a partir das atas do STR de Chapecó (SC):

Até o inicio de 1983 praticamente não são encontrados registros de reuniões,
assembléias ou outros tipos de atividades para discutir a produção familiar, como
crédito, preps, associações e cooperativas temas que envolviam a base do
sindicato.(B1TTENCOURT 2000, p. 163).

A ação do sindicalismo na produção começa a ocorrer, segundo Bittencourt (2000,
p.165) já no processo de organização das oposições sindicais, ganhando importância a partir
de 1985/86 à medida que se amplia o número de sindicatos ganhos pelas oposições sindicais.
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Temos, portanto durante a década de 1980, o surgimento do debate sobre a organização
da produção no sindicalismo. Neste período pautado por dois aspectos principais: um primeiro
pela denúncia dos impactos da modernização conservadora que excluía os agricultores, com a
conseqüente reivindicação por crédito, preços, seguro agrícola, e um segundo aspecto, mais
no final da década, pela construção de um conjunto de organizações de cooperação agrícola:
grupos de produção, associações, cooperativas e ONG' s de apoio.
Em relação ao primeiro aspecto, a atuação do sindicalismo na década de 1980, seguiu
uma trajetória sindical clássica, onde a denúncia, a reivindicação, a mobilização e a
negociação são o centro da ação. Essa postura sindical em relação ao tema é diretamente
influenciada: a) Pela sua origem nas oposições sindicais, as CEB's, que com uma leitura da
sociedade, realizada a partir da opção preferencial pelos "pobres" organizava a denúncia, a
reivindicação e a luta do "povo" e; b) Pelo sindicalismo "combativo" urbano, que tinha na
reivindicação e negociação, principalmente na "data base", o principal eixo articulador de sua
ação. Essa tentativa de colocar o sindicalismo no meio rural como negociador das
reivindicações dos agricultores frente as agroindústrias acabou levando para além da postura
de denúncia frente as conseqüências da modernização da agricultura, a busca em firmar-se
enquanto interlocutor, em um processo inexistente de contratação coletiva com as mesmas.
0 segundo aspecto revela a incorporação de uma nova característica ao sindicalismo: a
atuação na estruturação de organizações econômicas da agricultura familiar. As iniciativas de
construção da cooperação agrícola foram colocadas como uma estratégia de resistência diante
das conseqüências da modernização da agricultura. As propostas do movimento para a
solução dos problemas da agricultura familiar, combinadas A. necessidade de se avançar na
formação de consciência para a produção coletiva dos "pequenos produtores", estimula o
inicio da formação de associações com produção coletiva, entendo-se ser este o modelo futuro
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a ser implantado na sociedade de cunho socialista. Deve-se reconhecer, entretanto, que esta
forma de pensar a organização da produção encontrou fortes resistências entre os agricultores.
A década de 1990 revela uma certa transformação do sindicalismo cutista em relação ao
tema da produção, uma vez que este movimento passa a articular o conjunto de suas propostas
e ações a partir do eixo da construção de um projeto alternativo de desenvolvimento rural com
base na agricultura familiar. Segundo Bittencourt (2000) esta transformação esta marcada por
um conjunto de fatores: a) 0 encerramento do processo de transição política marcada pelas
eleições de 1989; b) Aprofundamento da crise econômica e social com a adoção de uma

agenda neo-liberal, forçando os setores progressistas a buscar um projeto alternativo; c)
Momento de crise dos paradigmas clássicos que sempre pautaram a atuação das esquerdas; d)
Descentralização do estado, pós promulgação da constituição de 1988, ampliando-se os

espaços de participação social.
A reformulação da ação do sindicalismo cutista no campo, através da afirmação do
desenvolvimento rural a partir da agricultura familiar são parte de um mesmo fenômeno, que
durante a década de 1990, levaram o sindicalismo cutista na regido Sul do Brasil a fazer uma
nova leitura de sua prática social e política, conduzindo-o a defesa da agricultura familiar
enquanto base da promoção do desenvolvimento rural.

Esta mudança vem acompanhada da proposição de um conjunto de ações e políticas que
são enumeradas a seguir, divididas em três blocos: a) Políticas de estruturação da produção

nas propriedades; b) Políticas de estruturação de organizações econômicas da agricultura
familiar; e c) Proposição de políticas estruturantes.
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3.1.2.1 Políticas de estruturação da produção nas propriedades

A primeira proposição que marcou a década de 1990 foi a de implantação de um
programa de crédito diferenciado de custeio e investimento para a agricultura familiar. 0
crédito foi escolhido como bandeira de luta por aglutinar a maioria da agricultura familiar e
para marcar a diferença com a agricultura patronal, pois a partir do crédito era possível: a)
Demonstrar que a agricultura patronal tinha mais créditos que a familiar; b) Que a
agricultura familiar tinha a necessidade de crédito para se desenvolver; c) Com crédito a
agricultura familiar poderia desenvolver iniciativas de geração de renda, de preservação do
meio ambiente entre outras possibilidades.
Bittencourt (2003) assim descreve:

0 ponto central era a demanda por crédito rural diferenciado e os argumentos
utilizados pelas lideranças na época eram: "não podemos discutir assistência
técnica se não temos crédito para produzir"; "não podemos discutir alternativas de
diversificag do se não tivermos crédito"; "o meio ambiente é importante, mas
precisamos ter renda para discutir a sua preservação". 0 crédito era, portanto o
foco central para a grande maioria dos agricultores familiares. (BITTENCOURT
2003, p.122)

A proposta de crédito diferenciada, que começou a ser formulada em 1992, foi lançada
em 1993 e se tornou realidade a partir de 1995, com a criação do PRONAF. Esta luta trouxe
duas grandes conquistas para a agricultura familiar: a) A implantação de uma política pública

especifica para esta forma de produção agropecuária; b) E ligada A. anterior, a afirmação da
agricultura familiar como uma forma de produção a ser incentivada e merecedora de
investimento na perspectiva do desenvolvimento rural.

Através deste eixo de lutas a organização sindical conseguiu avançar no debate de
desenvolvimento. Os limites encontrados na implementação do PRONAF forçaram ainda
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mais o debate sobre o processo de desenvolvimento a que o crédito deveria estar vinculado.
Logo, se passou a perceber que o crédito estava sendo destinado para o financiamento de
culturas tradicionais e no modelo tecnológico agroquímico e que quem ganhava de fato com
o crédito eram as indústrias de insumos e as agroindústrias, que passam a ter a diminuição
dos custos de produção, proporcionada pelo subsidio do crédito.
Neste momento ganha força a critica ao modelo técnico agroquímico e a proposição e
desenvolvimento de iniciativas de incentivo a agroecologia, enquanto base tecnológica de
menor impacto ambiental, de menor dependência das propriedades de insumos externos e de
oferta de produtos de melhor qualidade.
0 incentivo à diversificação da produção das propriedades familiares, como estratégia
de resistência e de menor risco de perdas em relação aos problemas de mercado, de
intempérie e de desequilíbrio ambiental, ganha importância à medida que a elaboração do
projeto de desenvolvimento avança.
Assim, no inicio da década de 2000 passou-se a defender a implantação de um programa
de seguro agrícola, denominado de seguro renda da produção da agricultura familiar, o qual
vem sendo implementado a partir deste ano de 2005 como sendo o seguro da agricultura
familiar, sendo uma política institucional de proteção e de diminuição do risco da produção
das unidades familiares.

3.1.2.2 Políticas de estruturação de organizações econômicas da agricultura familiar

Conforme visto anteriormente, o incentivo à estruturação de organizações econômicas e
de serviços da agricultura familiar, significou o inicio da incorporação de uma nova
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característica ao movimento sindical: a propositiva. Este processo se intensificou na década de
1990, com uma diferença fundamental: enquanto as propostas anteriores enfatizavam
processos de cooperação na horizontalização da produção, as propostas recentes têm um
caráter mais assentado na verticalização e de serviços e, desenvolvem-se em um linha de
maior racionalidades econômicas e sociais, de acordo com a realidade das unidades de
produção familiar.
A organização de cooperativas de crédito e incentivo A constituição do sistema CRESOL
de crédito solidário, durante a segunda metade da década de 1990, foi uma nova frente de
atuação que veio no bojo do debate do crédito diferenciado. 0 sistema foi construido como
forma de facilitação do acesso ao crédito aos agricultores familiares, a geração de poupança
local, a prestação de serviços e mediação financeira.
Outra frente desenvolvida no período foi a organização de cooperativas de
comercialização e de produção como instrumentos de processamento e semi-processamento
de produtos e de abertura de mercado para a produção dos associados, sendo a atividade de
industrialização da produção da agricultura familiar o eixo articulador.
No âmbito da comercialização é destaque: a) A proposição de organização de feiras
permanentes e de divulgação, sendo as feiras permanentes organizadas principalmente nos
municípios, já as de divulgação, geralmente com caráter regional, são espaços importantes de
comercialização e divulgação da produção da agricultura familiar; b) 0 incentivo A
constituição da Rede ECOVIDA de certificação participativa, trazendo para o interior das
organizações o debate sofre a certificação ecológica; c) 0 incentivo e articulação que
garantam a criação de marcas ligadas a produtos da agricultura familiar, ligadas a
características de localização, de cultura, tecnológicas entre outras.
Um conjunto de outras formas de organizações foram construídas: associações, grupos
coletivos e grupos de produção. Os primeiros, geralmente formais, enquanto os segundos, em
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sua ampla maioria, informais. Estas formas que se generalizaram por toda a região Sul do
pais, geralmente servem de base para a constituição de cooperativas maiores. Muitas destas
associações e grupos se transformaram na base legal que viabilizou as agroindústrias
familiares.
Ligadas A prestação de serviços, um conjunto de bases de serviço e redes foram
construídas nos últimos anos, com destaque para a Unidade Central das Agroindústrias
Familiares (UCAF), a ECOVIDA e as bases de serviço do Sistema CRESOL.

3.1.2.3 Proposições de políticas estruturantes

Frente As necessidades vivenciadas na implementação das políticas de desenvolvimento
que vinham sendo construídas pelas organizações da agricultura familiar ligadas ao
sindicalismo cutista, o final da década de 1990 revelou a formulação de projetos específicos
de educação profissional e de assistência técnica. t neste contexto que são implementados os
PTS e Agricultor para Agricultor.
0 PTS implementado no período de 1999 a 2003 foi responsável pela formação de
agentes de desenvolvimento em toda a base de atuação da CUT no espaço rural da região Sul.
0 projeto contribui de maneira especial na construção da consciência do desenvolvimento na
base do sindicalismo, pelo incremento de experiências e por uma ampliação significativa de
organizações econômicas da agricultura familiar, principalmente, associações, grupos de
produção e agroindústrias familiares.
0 Projeto Agricultor para Agricultor, implementado também no período de 1999 a 2003,
foi responsável pela incorporação de uma nova metodologia de assistência técnica e

64

experimentos tecnológicos, baseados no intercâmbio entre os agricultores de forma
organizada. Estes intercâmbios foram organizados a partir de experiências exitosas e
inovadoras, o que estimulou os agricultores visitantes a desenvolver experimentos
semelhantes em suas propriedades e comunidades, com o objetivo de, posteriormente, serem
receptores de novos agricultores interessados na experiência.
Além dos dois projetos que acumularam em formulação de políticas de educação e
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), outro campo de atuação foi o da legislação
envolvendo temas como: tributação, qualidade, vigilância entre outros.

3.2 AS PROPOSIÇÕES ATUAIS DO SINDICALISMO DA AGRICULTURA FAMILIAR
EM RELAÇÃO A ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO"

A atuação de diferentes movimentos e organizações, dentre eles o movimento sindical,
desde o final da década de 1980, no incentivo e na estruturação de organizações econômicas
da agricultura familiar, fez com que hoje exista uma vasta rede destas em toda a região Sul do
Brasil. São apresentadas a seguir as principais estratégias de atuação do movimento sindical
neste campo hoje.
A estratégia geral do sindicalismo da agricultura familiar no Sul do Brasil, estruturada a
partir de sua missão geral: S..] a construção de um projeto de desenvolvimento sustentável e
solidário, tendo por base a agricultura familiar que aponte para um processo de transformação
social" (FETRAF-SUL 2004, p. 22), está ancorada em torno de quatro eixos de ação, sendo

13 Esta seção toda foi elaborada a partir de dois documentos da FETRAF-SUL: Resoluções do I congresso da
FETRAF-SUL e Planejamento 2004/05
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dois: da organização sócio-econômica e o das políticas públicas com impactos diretos sobre a
produção familiar.
Com o objetivo de "avançar na organização sócio-econômica da agricultura familiar
como elemento fundamental para a implementação de um desenvolvimento sustentável"
(FETRAF-SUL 2003, p. 29), o sindicalismo organiza a sua atuação com base em três
programas: i) Agroindustrialização familiar, cooperativismo e comercialização; ii) Cadeias
produtivas; iii) Sementes, biodiversidade e meio ambiente.
A ação em torno da organização das agroindústrias pretende construir uma rede das
mesmas ao nível de regido Sul do Brasil, passando pela constituição de cooperativas e
associações das agroindústrias nas diversas regiões e da construção de bases de serviços
técnicos e de mercados. No âmbito das agroindústrias familiares mais três estratégias são
apontadas: a) Adequação da legislação que cria limites ao funcionamento de muitos
empreendimentos; b) A capacitação e; c) A divulgação das mesmas.
A organização da comercialização, na ação do sindicalismo no atual momento, passa
pela: a) Organização de acesso aos mercados institucionais; b) Criação de canais de
exportação; c) Organização de espaços de comercialização e divulgação através de feiras; d)
Estruturação de um sistema de informação de produção e mercado e; e) Atuação no
desenvolvimento de selos, promoção de iniciativas de certificação e de marcas da agricultura
familiar.
No âmbito do cooperativismo a ação se concentra na ampliação do associativismo na
base e pela ampliação do sistema Cresol, bem como a consolidação e ampliação das
cooperativas de comercialização e industrialização, principalmente da cadeia leite.
Entre as cadeias produtivas a prioridade é de atuação em quatro delas: leite, soja, fumo e
carnes. A atuação na cadeia do leite passa por sua organização através de cooperativas e a
manutenção do máximo de propriedades na produção. Na cadeia da soja, a estratégia esta
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organizada em torno da produção e comercialização de soja não transgênico e orgânico,
principalmente para o mercado externo. JA nas cadeias do fumo e de carnes a busca de
espaços de negociação no interior de cada cadeia, buscando influenciar nos ganhos dos
agricultores 6 o principal objetivo. No caso especifico da produção de fumo a preocupação
maior é com a reconversão das propriedades produtoras frente a perspectiva de redução da
produção nacional.
0 tema das sementes esta presente na sociedade brasileira principalmente a partir da
polêmica sobre a aprovação da produção de transgênicos no pais. A ação sindical se
desenvolve através da estruturação de uma rede de produção, troca e referencia em sementes.
A preservação dos recursos hídricos e a remuneração dos agricultores por este serviço
prestado a sociedade é estratégia no campo da organização da agricultura familiar. Também
existe a preocupação com a recuperação das reservas legais. Neste âmbito uma ação
importante que vem ocorrendo é a organização de experiências em agroturismo com jovens da
agricultura familiar.
Dos programas relacionados as políticas públicas, três têm relação direta com a
organização da produção. As ações principais neste campo são: a) Consolidação do seguro da
produção da agricultura familiar; b) Transformação do PRONAF em um programa de
desenvolvimento e ampliação dos recursos ao mesmo; c) Consolidação do crédito fundiário,
enquanto política pública complementar A reforma agrária; d) Estruturação de programas de
educação, qualificação profissional e ATER, nas bases do que foram os PTS e Agricultor para
Agricultor.
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3.3 QUESTÕES

E

RELAÇÕES

ENTRE AS ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS,

ECONÔMICAS E DE SERVIÇOS.

A dificuldade de atuação do movimento sindical na organização da produção,
principalmente na rein d- o com outras organizações econômicas, vem desde o principio da
incorporação deste tema pelo sindicalismo. Favareto e Bittencourt (1999, p. 389) em um
balanço do sindicalismo rural nos anos 90, afirmam:

Dificuldades em definir um lugar dos problemas especificos da
produção/comercialização no projeto politico do sindicalismo rural, apesar do
imenso número de associações e cooperativas sob o seu controle e influência e da
importância crescente que esse terreno vem assumindo em sua agenda, mesmo entre
as novas experiências, observa-se um vácuo no trato destes temas.

Os conflitos surgidos nas relações entre as organizações a partir da década de 1990 são
diversos, envolvendo questões não definidas ainda, com destaque para temas como: papéis,
autonomia, representação, estruturação e financiamento.
A indefinição dos papéis das diferentes entidades é um tema recorrente no debate. As
resoluções do I Congresso da FETRAF-SUL/CUT, realizado em março de 2004, reconhece:
"em muitos casos fica evidente a indefinição de papéis nas organizações de representação
com o fortalecimento das organizações econômicas". (FETRAF-SUL/CUT 2004, p. 29). 0
papel de representação é o primeiro que surge no trato destas relações. A quem cabe a
representação, aos sindicatos ou as organizações econômicas? As organizações econômicas
têm papel de representação de seus associados apenas nos temas específicos ou também nos
demais temas de interesse destes? Se for no âmbito mais abrangente, qual sera o papel do
sindicalismo?
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A autonomia das organizações econômicas em relação a outras organizações, entidades
e movimentos é outro tema polêmico. As resoluções do congresso da FETRAF-SUL ao tratar
do tema apontaram para o problema da separação jurídica, administrativa e política entre as
organizações e afirmaram que em determinadas situações o avanço das autonomias tem
possibilitado uma convivência harmoniosa e o fortalecimento de dinâmicas de unidade
política nas ações. Entretanto, esta afirmação do congresso continua sendo um tema
conflituoso na prática cotidiana do próprio movimento sindical.
0 tema da autonomia tem tudo a ver com a estruturação do conjunto das organizações
da agricultura familiar. A pergunta que seguidamente aparece nos debates 6: deve haver uma
organização de grau superior que represente o conjunto de organizações econômicas e
políticas da agricultura familiar? Ou seria o movimento sindical que deveria cumprir este
papel? Se for o movimento sindical, como integrar as organizações econômicas em sua
estrutura? Se o caminho for uma outra forma de organização, qual o papel que passaria a ter o
sindicalismo?
Diretamente ligadas as questões colocadas no âmbito da estruturação e da autonomia,
outro elemento importante que esta presente é o financiamento das organizações, ficando no
ar a seguinte interrogação: se as organizações econômicas não deveriam contribuir com a
estrutura sindical, já que o papel de representação, em sua função mais ampla acaba trazendo
resultado para o conjunto da agricultura familiar e de suas organizações? As questões de
papéis, autonomia, representação, estruturação e financiamento, estão imbricadas tornando o
problema de dificil resolução por parte do conjunto das organizações da agricultura familiar,
apesar da identidade histórica, política e cultural das mesmas. As divergências políticas e os
interesses regionais e de poder Wm ajudado a dificultar a possibilidade de formulação de
estratégias que levem a superação destas indefinições. As divergências e disputas ocorridas ao
longo da trajetória de construção destas organizações, somadas as especificidades de cada
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uma, evidenciam as dificuldades para se chegar a uma nova síntese organizativa e política que
supere as divergências atuais.

3.4 RESUMO E CONCLUSÕES

1. Para o sindicalismo da agricultura familiar a temática da organização da produção está
relacionada à organização interna das unidades e, externamente as organizações econômicas
da agricultura familiar (cooperativas, associações e grupos de produção e serviço) e ao
conjunto da estrutura institucional, como leis e políticas públicas que incentivam ou limitam
o desenvolvimento da produção das unidades familiares;
2. As três trajetórias descritas neste capitulo, configuram diferentes formas de organização da
produção na agricultura familiar. A trajetória de subsistência esteve ligada ao período de
colonização da região, sendo que hoje tem seu espaço, físico e econômico restrito no interior
das unidades de produção. A trajetória produtivista é ainda bastante forte e predominante na
agricultura familiar, embora as conseqüências desastrosas trazidas para o desenvolvimento
social e ambiental ao longo dos últimos 50 anos. A trajetória desenvolvimentista, que vem
sendo fortemente incentivada enquanto estratégia a partir da década de 1990, enfrenta forte
disputa com a trajetória produtivista, defendida por setores que vêem o desenvolvimento
rural, ainda como uma questão do desenvolvimento agrícola. Atualmente a estratégia
desenvolvimentista tem ganhado força política, mas falta ainda uma maior articulação no
campo do desenvolvimento econômico.
3. 0 conjunto de políticas e propostas desenvolvidas ou incentivadas pela organização
sindical segue a trajetória desenvolvimentista, mas carece ainda de: a) Uma maior articulação
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com atores externos a agricultura familiar; b) Uma maior divulgação; c) Processos formativos
para serem aderidas pelo conjunto do setor. As experiências dos PTS e Agricultor para
Agricultor confirmam estas necessidades, uma vez que durante o período de execução destes
programas, experiências de organização da produção na agricultura familiar da região se
multiplicaram nos diferentes espaços.
4. A estratégia de atuação do sindicalismo na organização da produção tem hoje uma boa
formulação acumulada, mas sofre dificuldades de implementação pela falta de: a) Estruturas
físicas, humanas e financeiras; b) Unidade política interna ao sindicalismo e externamente
com as demais organizações; c) Espaços de articulação local de processos de
desenvolvimento.
5. Os conflitos entre as diferentes organizações da agricultura familiar têm em sua origem
indefinições quanto ao papel, autonomia, representação, estruturação e financiamento. Estes
temas são de difícil solução pelas organizações, pois ao se somarem aos interesses específicos
de cada organização, os interesses locais e os conflitos históricos constituem barreiras que
impedem a superação das indefinições.

CAPÍTULO IV

IMPACTOS E LIMITES DAS PROPOSTAS DO SINDICALISMO
CUTISTA QUANTO À ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA

AGRICULTURA FAMILIAR

A análise dos impactos e limites das proposições do sindicalismo cutista da agricultura
familiar, relativas à organização da produção foi concentrada nas duas propostas principais,
que estão sendo implementadas a partir do final da década de 1980 e inicio de 1990: o crédito
diferenciado para a agricultura familiar e a estruturação de organizações econômicas nos
diferentes âmbitos.
Para avaliar os impactos e o alcance destas duas políticas, este capitulo está dividido em
três partes: a) Apresentação de dados gerais para a análise das seções seguintes; b)
Apresentação de dados referentes ao PRONAF e análise do impacto das políticas de crédito
da agricultura familiar; c) Apresentação de dados e análise referente as organizações
econômicas da agricultura familiar.
Os dados foram reunidos das seguintes fontes: a) FETRAF-SUL/CUT; b) Dados do
PRONAF; c) Estudo FAO/INCRA a partir dos dados do censo agropecuário do IBGE de
1995/1996; d) Pesquisa do PTS, realizada pelo DESER, no ano de 1999, sobre as formas de
organização da apicultura familiar; e) Relatório de Pesquisa apresentado como monografia de
final de curso de Massi (1999) Diagnóstico da cooperação agrícola no oeste de Santa
Catarina; I) Dissertação de mestrado em ciências agrarias de Pettan (2004) sobre a
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competitividade das agroindastrias em rede no oeste de Santa Catarina; g) CRESOL, dados
sobre os financiamentos realizados pelas cooperativas do sistema CRESOL em toda a região
Sul do Brasil; h) APACO, dados sobre as cooperativas familiares e; i) ASCOOPER,
informações sobre o sistema de cooperativas de leite.
Na primeira parte, apresentam-se os dados gerais de acordo com os seguintes procedimentos:
1. Sistematização dos dados do sindicalismo cutista da agricultura familiar no Sul do Brasil, a
partir dos dados das entidades filiadas a FETRAF-SUL. Estes dados são referentes ao:
a) Número de Sindicatos Filiados;
b) Número de municípios da base de atuação destas entidades;
c) Número de associados aos sindicatos.
2. A partir da lista de município na base da FETRAF-SUL/CUT e com os dados do censo
1995/1996 do IBGE, elaborado pelo projeto FAO/INCRA, tabularam-se os dados referentes
ao número de estabelecimentos familiares e de mão de obra familiar ocupada na mesma.
Tendo-se como resultado final três grupos de dados referentes a estabelecimentos familiares e
mão de obra familiar ocupados pelos mesmos.
a) Totais gerais da Regido Sul do Brasil;
b) Dados de Base filiada da FETRAF-S1UL/CUT;
c) Dados de Municípios base de entidades não filiadas a FETRAF-SUL/CUT.
Na segunda parte é realizado o estudo dos impactos da política de crédito da agricultura
familiar. A partir da lista de município da base da FETRAF-SUL, foram apurados no
PRONAF, os dados do número de contratos e valores liberados nas safras agrícolas de
1999/2000 a 2004/2005, reunindo as informações sobre montante liberado e número de
contratos realizados para os três grupos descritos no item 2. Sendo realizadas as comparações
e formuladas as conclusões.
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Na terceira parte, são analisados os impactos e limites das diferentes formas de
organizações econômicas, tendo-se como base os dados gerais da primeira parte. A partir dos
dados da pesquisa do PTS complementadas com algumas informações da Monografia de
Massi, foram realizadas estimativas para o conjunto da base da FETRAF-SUL/CUT, quanto
ao alcance das organizações econômicas da agricultura familiar. A pesquisa realizada pelo
PTS pesquisou 161 municípios, nestes ouviu 410 organizações em 97 municípios. Os cálculos
realizados a partir do número de municípios de abrangência da pesquisa e aqueles que foram
localizadas organizações econômicas tendo como referência a fórmula proposta por Barbetta
(2003, p.60-61) apontaram uma margem de erro de 4,5%, para mais ou para menos quanto
transferido os dados da amostra ao total da população. 0 que foi considerado totalmente
aceitável para os objetivos deste trabalho.

4.1 DADOS DO SINDICALISMO CUTISTA E DA AGRICULTURA FAMILIAR NA
REGIÃO SUL DO BRASIL

0 sindicalismo cutista na agricultura familiar na região Sul do Brasil, estruturado na
FETRAF-SUL/CUT, no final de maio de 2005, possuía 96.986 associado em suas 89
entidades filiadas. 0 gráfico n° 1 ilustra a porcentagem de municípios da região Sul em que a
FETRAF-SUL/CUT tem entidades filiadas. Conforme demonstrado esta representatividade é
de um quarto da região.
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BASE DA FETFtAF NO SUL DO BRASIL

111% BASE FETRAF
• REGIA0 SUL

Gráfico 1: Base da FETRAF no Sul do Brasil
Fonte: FETRAF-SUL/CUT
Elaboração: Pelo autor.

Os dados apresentados na tabela n° 4 mostram que: a) A base onde a FETRAFSUL/CUT está organizada corresponde a 25% da agricultura familiar; b) Percentualmente a
maior base da FETRAF-SUL/CUT, está no estado de Santa Catarina, com mais de 38% da
base; c) Em números tanto de municípios, como de estabelecimentos e pessoas ocupadas a
maior base é o Rio Grande do Sul.

Tabela n° 4: Base da FETRAF-SUL/CUT

NA
OCUPADOS
ESTAB.
AG.
FAMILIAR
MI
FA
LIARES
MUNICIPIOS
ESTADO DESCRIÇA0
774.478
321.380
291
GERAL
PR
142.319
57.002
43
FETRAF
18,38
17,74
14,78
% FETRAF
986.027
394.495
420
GERAL
RS
240.617
93.251
103
FETRAF
24,40
23,64
24,52
% FETRAF
506.235
191.760
256
GERAL
SC
192.963
72.028
91
FETRAF
38,12
37,56
35,55
% FETRAF
2.266.740
907.635
967
GERAL
TOTAL
575.899
222.281
237
FETRAF
25,41
24,49
24,51
% BASE FETRAF
Fontes: FETRAF-SUL/CUT; Estudo FAO/INCRA elaborado a partir censo agropecuário IBGE 1995/96
Elaboração: Pelo autor

Sendo dividido o número de associados das entidades filiadas pelo número de pessoas
ocupadas na agricultura familiar, o resultado é uma sindicalização de 16,84% do total. 0
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baixo índice de sindicalização tem uma de suas razões no conjunto de organizações filiadas
que foram constituídas após 2001. Embora a justificativa, excluindo estas entidades a média
sobe para apenas 24,22% da base, sendo ainda um índice bastante pequeno.

4.20 PRONAF

Para avaliar a abrangência e o comportamento dos dados do PRONAF, foi utilizado
como base o período entre 1999/2000 e 2004/2005, cruzando os dados da base da FETRAFSUL/CUT, chegando aos seguintes resultados:
a) A média de contratos firmados ao longo dos seis anos agrícolas na região Sul do Brasil foi
de 509.274 por ano. A evolução é demonstrada no gráfico n°2.
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Fonte: Bacen — baixado do site do PRONAF em 06 de junho de 2005.
Gráfico n° 2: Crescimento dos contratos e recursos do PRONAF- Região Sul do Brasil' 4
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Dados em relação ao crescimento dos recursos foram deflacionados pelo IPC-BR da FGV do periodo. 0 ano

1999 foi considerado igual 1
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b) Os valores têm aumentado ao longo dos anos, conforme ilustrado no gráfico n° 2, estes
valores cresceram em mais de 50%, em um período que o número de contratos em média
permaneceram os mesmos. 0 que significa a liberação de maiores valores por contrato;
c) 0 número de contratos na base de atuação do sindicalismo cutista da agricultura familiar
deu um salto da safra de 1999/2000 para a seguinte, conforme demonstra o gráfico n° 3,
fazendo a partir de então praticamente o mesmo movimento, do número de contratos do
restante da região Sul;
d) 0 montante de recursos liberados na base da FETRAF-SUL tem aumentado menos que o
número de contratos, significando uma tendência a realização de contratos em valores cada
vez menores por operação de crédito;
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Fonte: Bacen — baixado do site do PRONAF em 06 de junho de 2005.
Gráfico N° 3: Crescimento dos contratos e recursos do PRONAF na base da FETRAF-SUL
Elaboração: Pelo autor

e) Comparando os dados de contratos firmados na safra 2004/2005 15 por estabelecimento
familiar, encontramos os seguintes dados: i) A nível geral a cada 100 estabelecimentos foram
realizados em média 61 contratos; ii) Na base da FETRAF-SUL estes dados sobem para 81

'5

0s dados trabalhados do ano de 2004/2005, ainda podem sofrer pequenas alterações, o que não altera as

conclusões finais.
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contratos para cada 100 estabelecimentos; iii) Do conjunto dos outros municípios estes dados
são de apenas 55 contratos a cada 100 estabelecimentos 0 gráfico n° 4 ilustra esta realidade.

PORCETAGEM DE CONTRATOS DO PRONAF
S/ESTABELECIMENTO:S 2004105
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Fonte: Bacen - baixado do site do PRONAF em 06 de junho de 2005.
Gráfico N° 4: Porcentagem de contratos do PRONAF s/estabelecimentos 2004/05
Elaboração: Pelo autor

Os dados reunidos anteriormente remetem ao seguinte questionamento: por que o
número de contratos na base da FETRAF-SUL é superior em relação ao total de
estabelecimentos familiares na região? Para Bittencourt (2003) hi um conjunto de motivos
das quais destacam-se três, que ajudam a explicar esta diferença em relação aos
estabelecimentos da própria região Sul.

a) A forte organização social dos agricultores familiares, contanto com a presença
dos trés principais movimentos sociais representativos dos agricultores 1...] c) o
grande número de cooperativas de crê dito, sedi ando os principais sistemas de crédito
cooperativo do Brasil com atuação rural [...]J) a grande participação da agricultura
familiar da região Sul no valor bruto da produção (VBP) agropecuária nacional 1...]
(BITTENCOURT 2003, p. 139 e 140)

Por um lado, no caso da região em análise, agregam-se dois outros argumentos: a) 0
histórico de luta social pela diferenciação do crédito para a agricultura familiar, desenvolvido
pelo sindicalismo cutista que contribui na organização da demanda e na pressão para o
atendimento da mesma; b) A disputa existente entre os diferentes movimentos, leva a
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necessidade de dar resposta a seus representados e de justificar sua existência para a
sociedade local.
Por outro lado, os dados das 80 cooperativas de crédito do sistema CRESOL em final de
2004, apresentados na tabela n° 5, cuja base quase coincide com a da FETRAF-SUL,
demonstram a importância deste sistema no aumento do número de contratos liberados.

Tabela n° 5: Dados Sistema Cresol

DADOS SISTEMA CRESOL - 2004
80
COOPERATIVAS
50.450
ASSOCIADOS
R$ 96.890.000,00
CUSTEIOS PRONAF
R$ 37.720.000,00
INVESTIMANETOS PRONAF
38.980
NÚMERO DE CONTRATOS
R$ 134.610.000,00
TOTAL PRONAF
Fonte: CRESOL Central SC e RS
Elaboração: Pelo autor

Deste conjunto de informações é possível concluir: a) Na base da FETRAF-SUL, o
crédito é uma necessidade que vem sendo atendida em grande parte, se generalizando por toda
a base sindical; b) 0 impacto da adoção do PRONAF foi significativo, considerando-se a
demanda que vêm sendo atendida em nível da região Sul do Brasil; c) A ação de diferentes
organizações da agricultura familiar atuando em uma mesma base amplia o alcance das
políticas públicas, contribuindo positivamente para o desenvolvimento; d) A construção do
sistema CRESOL foi uma política correta da agricultura familiar, pois ampliou o acesso ao
crédito e serviços financeiros por parte dos agricultores familiares.
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4.3 AS ORGANIZAÇÕES ECONÔMICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR

0 movimento de constituição de estruturas econômicas da agricultura familiar,
conforme visto no capitulo III, recebeu um apoio muito grande do movimento sindical ao
longo das últimas duas décadas. Esta seção busca dimensionar o alcance e o impacto destas
organizações ao nível da base do sindicalismo cutista da agricultura familiar na região Sul do
Brasil.
Na pesquisa sobre as formas de cooperação agrícola na região Sul do pais, realizado no
âmbito do PTS I6, foram identificadas cinco formas principais de organizações econômicas da
agricultura familiar: a) grupo de produção; b) coletivos; c) condomínios; d) associações e; e)
cooperativas. 0 gráfico n° 5 ilustra os dados apurados na regalia Sul.

FORMAS DE ORGANIZAÇÃO ECONOMICA
A NÍVEL DE REGIÃO SUL
•associagtSes
• grupos de
cooperaçao/
prodgtio
O cooperativas

47%
O condominios

• coletivo
Gráfico N° 5: Formas de organização econômica da agricultura familiar
Fonte: Projeto Terra Solidaria 2000.
Elaboração: Pelo autor

A predominância das associações e grupos de produção é bastante grande, somando
87% das organizações pesquisadas. Massi (1999, p. 47) no diagnóstico realizado sobre as

'6

F6

Sul dos Rurais da CUT 2.000.
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formas de cooperação agrícola no oeste de Santa Catarina, encontrou 89,3% das organizações
nestas duas formas.
Quanto ao número de membros, o gráfico n° 6, demonstra que as cooperativas, tendo
apenas 5% das organizações, abrangem um público de 22% dos que participam de alguma
forma de organização. As associações ficam com quase a metade dos associados (49%) e os
grupos de produção com 24%.

PARTICIPANTES POR FORMA DE
ORGANIZAÇÃO
3%
▪ associacoes
i

2%

• grupos de
cooperagao/

22%

produção

El cooperativa

49%
o coletivo

24%

• condominio

Gráfico N° 6: Participantes por forma de organização
Fonte: Projeto Terra Solidária 2000.
Elaboração: Pelo autor

Massi (1999, p. 58 e 59), estudando os aspectos legais das organizações econômicas da
agricultura familiar no oeste de Santa Catarina, demonstra que do total de organizações
pesquisadas, 58,6% eram legalizadas. Entre as associações este número sobe para 84%; as
cooperativas 100%; ao passo que dentre os grupos de produção eram apenas 20,5%
legalizados.
Os dados da pesquisa do PTS e de Massi (1999) não nos permitem chegar a uma
conclusão sobre a longevidade das organizações econômicas da agricultura familiar. As duas
pesquisas apontam que a maioria das organizações foram constituídas nos últimos cinco anos:
75% na pesquisa realizada no oeste catarinense e 63,7% no PTS. Estes dados remetem a
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pergunta: estaria havendo um grande crescimento das organizações econômicas da agricultura
familiar ou estas organizações têm curta duração? Para Massi (1999, p. 48 - 49) a "cooperação
não 6 recente", pois percebe-se que já vem sendo trabalhada há mais de 20 anos. No entanto,
afirma-se "que a grande maioria das organizações não sobrevivem por muito tempo". Mesmo
assim, o autor reconhece que três formas tiveram um crescimento grande nos anos
imediatamente anteriores

a realização da pesquisa, quais sejam: as associações, os grupos de

produção e as cooperativas.
De fato, a base de dados das duas pesquisas não permite fazer uma análise sobre a
longevidade das organizações econômicas da agricultura familiar. No entanto, reafirma-se a
hipótese de Massi, ou seja, o que vem ocorrendo entre as organizações econômicas da

agricultura familiar é um forte crescimento de três formas de organização econômica. Porém,
estas três formas, ao invés de serem concorrentes, são complementares na maioria dos casos e
se estruturam de forma a responder as necessidades complementares entre elas. Assim os
grupos de produção têm seu crescimento, respondendo a demandas em que a formalização
não se faz necessária. Já as associações estão sendo organizadas, principalmente entre grupos
que necessitam de organização formal para a legalização de agroindústrias e para a
comercialização, geralmente articulada com cooperativas. E as cooperativas como forma de
organização em âmbito maior, reunindo um grande número de sócios.
Partindo-se desta hipótese, de fato existe um grande número de organizações que vem
deixando de existir, não por estarem fracassando, mas por estarem em processo de
transformação para novas formas que venham a atender melhor as necessidades da produção
atualmente. Segundo dados da Associação das Cooperativas de Leite do Oeste Catarinense
(ASCOOPER), existe atualmente nos estados de Santa Catarina e Parana 25 Cooperativas do
leite da agricultura familiar (CLAF), com 5.344 associados, as quais estão organizadas em
dois sistemas criados recentemente: ASCOOPER em Santa Catarina e SISCLAF no Parana,
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ambos constituídos após 1999. 17 Outro sistema que vem sendo constituídos desde 1999 é o
das Cooperativas Familiares, envolvidas principalmente nos sistemas das agroindústrias
artesanais, que já somam um número de 26 cooperativas e 2.520 associados.
A Area de atuação das organizações econômicas da agricultura familiar, segundo a
pesquisa do projeto terra solidária, se apresenta da seguinte maneira: a) 81% das organizações
atuam na produção agropecuária, sendo os principais produtos produzidos, milho, leite, feijão,
suínos, soja, olericolas e frutas; b) 68,5% atuam na comercialização tendo como principais
produtos comercializados, feijão, milho, leite, soja, suínos e olericolas;

c) 31%

agroindustrialização dos produtos: queijo, derivados de cana-de-açúcar, doces, carne, leite,
conservas e planificados.
Os impactos econômicos trazidos pelas atividades desenvolvidas nestas diferentes
organizações são notórios. Porém, os destaques, no sentido de maior rendimento, pelos
estudos revisados neste trabalho, são de três Areas: i) Industrialização; ii) Comercialização; iii)
Produção orgânica.
Na agroindustrialização, o estudo realizado por Petan (2004) indica a maior
competitividade das agroindAstrias organizadas em redes. 0 estudo comparou as
agroindústrias que atuam em rede no oeste catarinense com as que atuam isoladamente. A
principal diferença organizativa é que as isoladas são "agroindústrias familiares individuais e,
uma boa parte, não legalizadas". Já a "forma organizacional em rede caracteriza-se por
agroindústrias familiares, em sua totalidade de propriedades grupais, legalizadas em forma de
condomínios e filiais de cooperativas centrais" (PETAN 2004, p. 84). No faturamento
econômico, segundo o autor, as agroindústrias isoladas que somam 81,5% dos
estabelecimentos, faturaram em 2002, 54% do valor bruto da produção, enquanto as 18,5%
das organizadas em redes tiveram um faturamento bruto de 46% do valor bruto da produção.
17 No rio Grande do Sul as cooperativas do leite estão organizadas no sistema COORLAC, constituído na década
de 1990, para este trabalho, considerou-se que os dados da pesquisa já incorporaram as cooperativas que atuam
na base da FETRAF-SUL naquele estado.
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Para além dos bons resultados econômicos a pesquisa de Petam demonstrou que:

[..] a organização em rede, permitiu conjugar a lógica economicista com
outras lógicas como as de aprendizagem, da inovação e do conhecimento
conseguindo agregar valor e obter dividendos com estratégias que
ultrapassam a mera redução de custos, revertendo-as em maior potencial
competitivo. (2004, p. 113).

Os resultados econômicos são demonstrados também pela ampliação de produção e de
ocupação de mão de obra. Meister (2001 p. 28) ilustra estes fatos com as palavras de um
agricultor "Meu filho e a nora que estavam trabalhando em

sac)

Paulo, acabaram de voltar

para a propriedade para trabalhar no abatedouro" e, de uma agricultora: "Com o aumento do
volume de produção de iogurte, minha filha vai deixar o emprego na cidade e trabalhar
com i go".
Na comercialização da produção uma das formas que mais tem sido ampliada é a de
feiras municipais permanentes, com venda direta aos consumidores. Esta tem sido uma
estratégia adotada, mas boa parte da produção ainda segue os canais tradicionais de mercado,
tendo-se nos pequenos mercados e mercearias os principais pontos de comercialização. Em
relação aos que comercializam em feiras, o trabalho de Meister (2001) é ilustrativo, tendo em
vista que os dados coletados pela autora, reunidos no apêndice 4, mostram que a renda bruta
mensal da amostra colhida pela mesma em 21 famílias pesquisadas em um universo de 152
famílias envolvidas, obteve um valor mensal de R$ 1.371,00 por feirante. Agora, retirando-se
do cálculo os feirantes que são de agroindústrias, o faturamento é reduzido para R$ 740,00
mês. 0 que os depoimentos colhidos pela autora revelam é o aumento da renda de todas as
famílias e organizações envolvidas. Em sua conclusão a autora afirma: "Para todos os
feirantes o mercado melhorou ao iniciarem as feiras. Devido a melhoria de renda, venda
garantida, melhor preço recebido, venda direta ao consumidor".
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Segundo dados da pesquisa do PTS, os produtos que são produzidos organicamente e
em reconversão produtiva são:
a) na produção agropecuária: leite, feijão, olericolas, frutas, arroz, apicultura, ovos, peixes e
erva mate;
b) na agroindustrialização: queijo, derivados de cana de açúcar, doces, derivados de leite,
conservas, panificados e geléias;
Meister (2003) em sua pesquisa localizou as seguintes informações entre os
agricultores orgânicos e em reconversão que participam das feiras na cidade de Chapecó: a)
57% dos entrevistados converteu toda a area cultivada; b) 19% esta entre 51 e 75%; c) 24%
converteram menos de 45%; d) Todos os produtores de grãos converteram no mínimo 50% da
area cultivada; e) Dos produtores de fumo 57% eliminaram toda a produção, 14% reduziram
em até 60% e 29% permaneceram com a mesma area cultivada.

4.4 RESUMO E CONCLUSÕES

1. 0 sindicalismo cutista da agricultura familiar na região Sul do Brasil representa 25% da
base da agricultura familiar da região. Os dados de sindicalização são de 16,84%. Entre as
entidades com mais de 5 anos de existência a sindicalização é de 24,22%, o que demonstra a
expansão em novas regiões e com novas entidades que vem ocorrendo pelo sindicalismo da
agricultura familiar;
2. Os comparativos a partir dos dados sobre a implementação do PRONAF na região Sul do
Brasil indicam um bom desempenho dos municípios que integram a base da FETRAFSUL/CUT. Este desempenho esta diretamente ligado a: a) História de luta sindical pelo
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crédito diferenciado para a agricultura familiar; b) A recente construção a partir desta região
do sindicalismo da agricultura familiar, representado pelo sistema FETRAF-SUL/CUT; c) A
diversidade de organizações da agricultura familiar existente na região. Este fato amplia a
capacidade regional por dois diferentes motivos: i) as vezes pela complementaridade que
existe entre estas organizações, ampliando a capacidade social; ii) outras vezes pela
competição que acontece entre diferentes organizações pela representação da agricultura
familiar; agindo complementarmente entre ambas e em muitos casos também competindo; d)
0 alto VBP da agricultura familiar desta região;
3. 0 alto índice de contratos de crédito liberados anualmente na região Sul do Brasil,
especialmente nos municípios de base da FETRAF-SUL, comprova a importância do crédito
para a agricultura familiar. Além disso, o grande alcance que teve esta conquista para a
agricultura familiar, demonstra o êxito das lutas do sindicalismo rural cutista na proposição de
políticas públicas;
4. No entanto, o alto índice alcançado na implementação do PRONAF não tem encontrado
contra-partida na proposição da estruturação de organizações econômicas da agricultura
familiar. Enquanto no PRONAF o alcance de 2004, na base da FETRAF-SUL foi de 80
contratos para cada 100 estabelecimentos, na base da FETRAF-SUL estima-se que seja de
apenas 17 pessoas envolvidas em organizações econômicas da agricultura para cada 100
estabelecimentos. As dificuldades na construção desta estratégia são grandes, indo desde a
cultura dos agricultores até a disputa econômica travada com outras formas de organização da
produção, viabilidade econômica das proposições, disputa entre as organizações da
agricultura familiar e limites jurídicos e institucionais impostos ao desenvolvimento destas
organizações;
5. Os impactos econômicos das famílias envolvidas nas organizações que desenvolveram
estratégias de industrialização da produção é bastante grande, sendo que a competitividade da
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atuação em rede da mesma é comprovada no estudo realizado por Petan (2004) no Oeste
Catarinense;
6. 0 impacto econômico também é significativo entre as organizações que desenvolvem
estratégias de comercialização, principalmente em feiras, possibilitando a agregação de renda
e a diversificação da produção das famílias envolvidas;
7. Quanto ao modelo tecnológico, aposta-se fortemente na agroecologia, uma vez que existem
processos de reconversão em muitos estabelecimentos familiares, chegando-se a estimativas
de que cerca de 50% dos envolvidos nas organizações, ou são produtores orgânicos ou estão
em processo de reconversão.

CAPÍTULO V
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A temática que norteou a realização deste trabalho apresentava duas afirmações e uma
indagação. Entre as afirmações uma era explicita e outra implícita: explicitamente que o
sindicalismo cutista na Area rural apresentava avanços significativos nos âmbitos
organizativos e politicos, e implicitamente que o mesmo é ineficiente na organização da
produção econômica da agricultura familiar. Já a indagação buscava entender porque o
sindicalismo não consegue avançar eficientemente na esfera da organização econômica da
agricultura familiar.
A análise afirmativa, apresentada sobre os avanços do sindicalismo, foi vista no capitulo
II e de alguma forma confirmada no capitulo IV, quando se realizou a comparação entre os
dados do PRONAF na região Sul e os da base da FETRAF no interior da região. A atuação do
sindicalismo na formulação da proposta de crédito diferenciada, as estratégias de mobilização,
pressão e negociação que foram desenvolvidas, bem como a própria participação no processo
de implementação do PRONAF, demonstram a eficiencia do sindicalismo da base da
FETRAF e das organizações articuladas a ele, principalmente o sistema CRESOL. Os dados
expostos no capitulo IV realçam esta afirmação.
0 bom desempenho e o largo alcance das políticas públicas propostas pelo sindicalismo
é parte da trajetória do movimento, processo que vem sendo desenvolvido desde a década de
1980. Naquela década, a grande reivindicação foi o direito A aposentadoria no valor de um
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salário mínimo, conquistada na constituinte de 1988, beneficio que teve seu grande impacto a
partir da década de 1990, sendo hoje um importante componente da renda de grande maioria
das famílias rurais.
A partir da década de 1990, as características propositivas de organização sindical
passam a ser mais efetivas. t neste contexto que a reivindicação por crédito diferenciado
assume um papel de destaque dentro de uma estratégia de construção de um projeto
alternativo de desenvolvimento rural. Isto fez com que o sindicalismo passasse a ocupar
espaços de participação nos diversos conselhos locais; na proposição, construção e apoio de
diferentes organizações econômicas e de serviços da agricultura familiar, o que amplia o
capital social, aspecto este determinante no momento de implementação das políticas
públicas. t o caso especifico que ocorreu com o PRONAF, conforme foi discutido no capitulo
IV. 0 que faz a diferença na hora da implementação da política pública não é apenas a
simples existência do sindicalismo cutista na base, mas o conjunto de atores envolvidos no
processo. Neste caso estudado, é perceptível que também o cooperativismo de crédito exerceu
um papel determinante.
A afirmativa implícita de que o sindicalismo é ainda ineficiente na organização da
produção, conforme os dados apresentados no capitulo IV, poderá ser relativizada,
dependendo das comparações que forem feitas. Quando comparado ao alcance que têm as
políticas como o PRONAF, percebe-se claramente que as políticas de estruturação de
organizações econômicas têm alcance muito menor, sobretudo em termos do público que esse
movimento social consegue envolver. Conforme visto no capitulo IV, de cada 100
estabelecimentos familiares existentes na base da FETRAF-SUL, foram realizados na safra
2004/2005, 81 contratos. Quando se verifica o índice da abrangência das organizações
econômicas, estima-se em 17 associados a cada 100 estabelecimentos. Se comparado com os
resultados econômicos para as famílias envolvidas e com a ampliação da capacidade
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organizativa do poder politico e social da agricultura familiar, nota-se um grande alcance
politico, social e econômico destas organizações no processo de implementação de uma
política especifica para os agricultores familiares.
Porém, quando se considera o conjunto das ações das organizações econômicas
envolvidas no setor da agricultura familiar, para além da esfera do sindicalismo rural e da
simples reivindicação de políticas públicas (movimentos populares, pastorais, ONG's e até de
órgãos públicos) a eficiência do movimento sindical é bem menor. Em parte, isto se deve aos
limites para conseguir organizar e articular sua ação com a mesma eficiência que tem atuado
na esfera da proposição e negociação de políticas públicas.
A questão que se coloca é entender o porquê desta incapacidade do sindicalismo de
avançar eficientemente na esfera da organização econômica da agricultura familiar?
Inicialmente, como respostas provisória à pergunta, levantamos quatro hipóteses 18. Ressaltase que estas hipóteses são complementares e procuram alcançar ao máximo de abrangência
do problema.
A estrutura sindical cutista no meio rural, em sua totalidade, ainda não
incorporou por completo a característica propositiva

e, principalmente, não

desenvolveu o conjunto de capacidades necessárias para exercer esta característica.

Estas capacidades estão diretamente relacionadas

a

estrutura humana, política, técnica e

fisica, necessárias para o desenvolvimento de uma estratégia que tem em seu centro a
formulação de projetos de desenvolvimento. Em conseqüência do não desenvolvimento
destas capacidades sobressai o discurso genérico e "romântico" e uma pratica diária igual as
características anteriores

a

década de 1990 de denúncia e reivindicação, sem conseguir

propor políticas para a organização econômica de fato da agricultura familiar, para além da
propriedade.

18

Segundo Veiga (2003) a hipótese é uma resposta provisória à pergunta de pesquisa.
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As indefinições no sindicalismo da agricultura familiar em relação à organização
econômica da agricultura familiar e a falta de acordos politicos sobre as mesmas,
dificulta a ação organizativa e principalmente a mobilização dos recursos financeiros,
humanos e técnicos necessários para a superação deste limite. A estratégia do

sindicalismo vista no capitulo III aponta um conjunto de ações que no cotidiano encontra
enormes dificuldades, em razões de indefinições estratégicas ligadas ao campo organizativo
e a relação com estas organizações. Somam-se a elas as dificuldades de gestão interna
geradas a partir de divergências políticas.
Os conflitos entre o sindicalismo e as organizações econômicas da agricultura
familiar, geralmente têm dificultado o avanço e limitado a capacidade de ampliação
destas organizações, pela barreira que cria à complementaridade entre o conjunto das
mesmas. Com isto, ocorrem as sobreposições de projetos, o desenvolvimento das mesmas

tarefas, levando ao desperdício dos escassos recursos, que poderiam ser maximizados em
uma conjuntura de dialogo e de acordos politicos.
Os poucos espaços de articulação regional de processos de desenvolvimento e a
dificuldade do sindicalismo em provocar dinâmicas capazes de: a) Desenvolver espaços
de articulação de projetos regionais de desenvolvimento; b) Envolver outros atores

para além da agricultura; tem limitado a criação de condições externas capazes de
influenciar positivamente no desenvolvimento de uma maior organização econômica da
agricultura familiar. 0 ambiente regional impacta profundamente na criação de condições

para o desenvolvimento econômico da agricultura familiar. Conforme visto nos capítulos III
e IV, a totalidade das organizações econômicas da agricultura familiar tem uma ação de
abrangência local, portanto, uma maior integração local possibilitaria o desenvolvimento de
oportunidades na própria região, que levariam ao desenvolvimento destas formas
organizativas.
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Considerando as quatro hipóteses como verdadeiras, a superação dos problemas
relacionados a esta problemática passa por: a) Um amplo processo de pesquisa e formação de
lideranças nos diferentes níveis do sindicalismo, objetivando acumular conhecimentos e
desenvolver capacidades de proposição e articulação do sindicalismo no espaço local e
regional; b) Estabelecimento de um amplo processo de formulação interna ao sindicalismo e
deste com as demais organizações, construindo um projeto organizativo comum, onde a
autonomia e a complementaridade entre as organizações sejam os princípios básicos para a
formulação de políticas; c) Maior abertura do sindicalismo ao diálogo nos espaços regionais
de desenvolvimento e, principalmente, a construção de dinâmicas a partir do próprio
sindicalismo, que estimulem os demais atores locais a formulação de projetos de
desenvolvimentos comuns, o que geraria externalidades positivas A organização econômica da
agricultura familiar.
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