
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE (UNICENTRO) 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO CEDETEG 

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS – SEAA/G 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADO EM GEOGRAFIA 

 

 

 

BRUNO BONSANTO DIAS 

 

 

 

ESTADO E AÇÃO TERRITORIAL: UM ESTUDO SOBRE O 

COOPERATIVISMO HOLANDÊS NO PARANÁ TRADICIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUARAPUAVA/PR, 2016 



BRUNO BONSANTO DIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO E AÇÃO TERRITORIAL: UM ESTUDO SOBRE O 

COOPERATIVISMO HOLANDÊS NO PARANÁ TRADICIONAL 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Geografia da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste (Unicentro), como parte 

dos requisitos para a obtenção do título 

de Mestre em Geografia, área de 

concentração: Dinâmica dos espaços 

rurais e urbanos. 

Orientador(a): Prof. Dr. Sérgio Fajardo 

 

 

 

GUARAPUAVA/PR, 2016 



      

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Catalogação na Publicação 

Biblioteca Central da Unicentro, Campus Cedeteg 

  

Dias, Bruno Bonsanto 

D541e Estado e ação territorial: um estudo sobre o cooperativismo holandês no Paraná 

tradicional / Bruno Bonsanto Dias. – – Guarapuava, 2016 

 xi, 146 f. : il. ; 28 cm 

 Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Programa de 

Pós-Graduação em Geografia, área de concentração em Dinâmica da Paisagem e dos 

Espaços Rurais e Urbanos, 2015 

        

       Orientador: Sérgio Fajardo 

       Banca examinadora: Sérgio Fajardo, Sandra Lúcia Videira Góis, Luiz 

Alexandre Gonçalves Cunha.       
   

Bibliografia 

      
1. Geografia. 2. Cooperativismo. 3. Estado. 4. imigração holandesa. 5. 

Reestruturação produtiva. I. Título. II. Programa de Pós-Graduação em Geografia. 

 

                                                                                               CDD 334.098162 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO CEDETEG 

SETOR DE CI~NCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS- SEAA/G ~--e._q_ ~~~qf';;rr; 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - PPGG - ·.f 

TERMO DE APROVAÇÃO 

BRUNO BONSANTO DIAS 

Estado e ação territorial: um estudo sobre o cooperativismo 

holandês no Paraná Tradicional 

Dissertação APROVADA em 27/06/2016 como requisito parcial para obtenção do grau 

de Mestre no Programa de Pós-Graduação em Geografia, na área de concentração 

Dinâmica da Paisagem e dos Espaços Rurais e Urbanos, da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste (UNI CENTRO), pela guinte banca examinadora: 

Bruno Bonsanto Dias 

Guarapuava (PR), 27 de junho de 2016. 



AGRADECIMENTOS 

 Não foi tarefa fácil chegar até aqui. Ao longo desse caminho, tive que conciliar 

as atividades da vida acadêmica com a nova carreira de professor de Geografia, a qual 

tenho a enorme satisfação de exercer. Portanto, destaco o apoio de algumas pessoas que 

foram fundamentais ao longo da elaboração desse trabalho. 

 Primeiramente, agradeço meu orientador, Professor Sergio Fajardo, que se 

prontificou a assumir a orientação dessa pesquisa. Agradeço pela liberdade que me 

concedeu para escrever essas linhas, pelas relações democráticas que estabelecemos e 

apoio sempre que necessitei.  

 Ao professor Luiz Alexandre Gonçalves Cunha, da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, pelos seus apontamentos durante a defesa de qualificação, fundamentais 

para a construção da linha de raciocínio dessa dissertação. As ideias do professor Cunha 

me instigaram a refletir sobre alternativas de vislumbrar um espaço mais progressista. 

 À Professora Sandra Videira, que acompanha meus passos na pesquisa 

acadêmica desde o período da graduação, sempre atenciosa e prestativa. Durante a 

qualificação, conduziu importantes apontamentos metodológicos ao trabalho. 

 Aos colegas da Geografia, aqueles que trago desde a graduação e os que fiz no 

mestrado. Sergio, Vanessa, Michael, Estevão, vocês também fazem parte dessa história. 

Também a todos os professores integrantes do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia/Unicentro. 

 Às instituições que me receberam: Fundação ABC e Cooperativa Castrolanda. 

As informações prestadas contribuíram para o esclarecimento do objeto da pesquisa. 

Aos cooperados da Castrolanda entrevistados nessa pesquisa, fundamentais para a 

empiria do processo. 

 A toda minha família, de onde recebi os valores para uma sociedade mais justa. 

 E, principalmente, à minha companheira de vida, Nina, que esteve ao meu lado 

em todos os momentos dessa caminhada, incentivando e buscando, junto comigo, 

melhores caminhos para a estruturação desse trabalho.  

 

 

 

 



SUMÁRIO 

AGRADECIMENTOS....................................................................................................5 

LISTA DE SIGLAS.........................................................................................................8 

LISTA DE FIGURAS, MAPAS E TABELAS............................................................10 

RESUMO........................................................................................................................12 

ABSTRACT...................................................................................................................13 

INTRODUÇÃO.............................................................................................................14 

CAPÍTULO 1: O ESPAÇO RURAL COMO LÓCUS DO DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL: ENTRE EPISTEMOLOGIA, TEORIA E MÉTODO.................23 

1.1 Espaço rural brasileiro na dinâmica capitalista: considerações sobre o 

cooperativismo agropecuário................................................................................25 

1.2 O território e a questão do desenvolvimento........................................................35 

 

CAPÍTULO 2: ESPAÇO RURAL E ESTADO: ESTRATÉGIAS DE PODER E 

DESENVOLVIMENTO................................................................................................44 

2.1  O Estado e as políticas públicas agrícolas.............................................................46 

2.2  Cooperativismo Agropecuário e Estado: algumas considerações.........................62 

 

CAPÍTULO 3: O PARANÁ TRADICIONAL: TERRITÓRIO DA IMIGRAÇÃO 

HOLANDESA................................................................................................................77 

3.1 O Paraná Tradicional e a ocupação dos Campos Gerais........................................81 

3.2 Imigração nos Campos Gerais: a contribuição holandesa......................................88 

3.2.1 A criação das colônias de imigração e cooperativas agropecuárias 

holandesas nos Campos Gerais............................................................................91 

  3.2.1.1 A colônia holandesa de Carambeí................................................93 

  3.2.1.2 A colônia holandesa de Castrolanda............................................95 

  3.2.1.3 A colônia holandesa de Arapoti...................................................97 

3.3 A dinâmica territorial das cooperativas holandesas: encaixe ao modelo do CAI..98 

 



CAPÍTULO 4: O PANORAMA DAS COOPERATIVAS HOLANDESAS PÓS 

VERTICALIZAÇÃO..................................................................................................112 

4.1  O papel do Estado na reestruturação produtiva das cooperativas 

holandesas...........................................................................................................113  

4.2 A Cooperativa Castrolanda Agroindustrial e sua dinâmica de ação 

 territorial............................................................................................................129 

CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................................138 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................140 

APÊNDICES................................................................................................................146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS 

 

ABCOOP   Aliança Brasileira de Cooperativas 

BACEN  Banco Central do Brasil 

BM   Banco Mundial 

BNCC   Banco Nacional de Crédito Cooperativo 

BNDES  Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

BRC   Brazil Railway Company  

BRDE   Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul 

CAI   Complexo Agroindustrial 

CCLPL  Cooperativa Central de Laticínios do Paraná Ltda 

CEGB   Cooperativa para Emigração em Grupo para o Brasil 

DAT   Departamento de Assistência Técnica 

EFSPRS  Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande 

EMBRAPA  Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

FIDA   Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola 

IAPAR  Instituto Agronômico do Paraná 

IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IPARDES  Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

IPEA   Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

MDA   Ministério do Desenvolvimento Agrário 

MODERFROTA Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e  

   Implementos Associados e Colheitadeiras 

OCB   Organização das Cooperativas Brasileiras 

OCEPAR  Organização das Cooperativas do Paraná 

PESA   Programa Especial de Sanamento de Ativos 

PND   Plano Nacional de Desenvolvimento 

PNDR   Plano Nacional de Desenvolvimento Rural 

PRODECOOP  Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de  

   Valor à Produção Agropecuária 



PRONAT  Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos                         

   Territórios Rurais 

PRONAF  Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

PROVAV   Programa de Valorização da Pequena Produção Rural 

PROSOLO   Programa de Incentivo ao Uso de Corretivos de Solos 

PRÓ-RURAL  Programa Integrado de Apoio ao Pequeno Produtor Rural 

RECOOP  Programa de Revitalização das Cooperativas de Produção                   

   Agropecuária 

SNCR    Sistema Nacional de Crédito Rural 

UBL   Unidade de Beneficiamento de Leite 

UNASCO   União Nacional das Associações Cooperativistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Localização dos Campos Gerais do Paraná.....................................................83 

Figura 2: Os caminhos tropeiros na Região Sul: séculos XVIII e XIX...........................85 

Figura 3: Leiteria Batavo em Ponta Grossa/PR (1930)...................................................94 

Figura 4: Pioneiros da Colônia Castrolanda....................................................................96 

Figura 5: Paisagem rural no município de Castro/PR: sede da Cooperativa Castrolanda 

aos fundos......................................................................................................................107 

Figura 6: Paisagem rural no município de Castro/PR: remanescentes de Floresta 

Ombrófila mista em meio às áreas de lavoura...............................................................108 

Figura 7: Arredores da Unidade Produtiva Alegra, Castro/PR: referência ao apoio do 

Estado............................................................................................................................126 

Figura 8: Estrutura de confinamento do rebanho..........................................................132 

Figura 9: Estrutura para armazenagem de leite ............................................................132 

Figura 10: Ordenha mecanizada....................................................................................133 

Figura 11: Sala de ordenha............................................................................................134 

Figura 12: Alimentação do rebanho..............................................................................135 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Média de produtividade soja/milho (kg/ha) dos cooperados Castrolanda 

(2000-2015)...................................................................................................................104 

Gráfico 2: Faturamento bruto da Cooperativa Batavo/Frísia: 1995 a 2015..................120 

Gráfico 3: Faturamento bruto da Cooperativa Capal: 2002 a 2015...............................120 

Gráfico 4: Faturamento bruto da Cooperativa Castrolanda: 2000 a 2015....................120 

Gráfico 5: Evolução do Quadro de Cooperados e Colaboradores Castrolanda.............130 

Gráfico 6: Produtividade de leite da Cooperativa Castrolanda: 2000 a 2015...............131 

 

LISTA DE MAPAS 

Mapa 1: Territórios Rurais apoiados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário em 

2014.................................................................................................................................57 

Mapa 2: Territórios Rurais apoiados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário no 

Estado do Paraná em 2014...............................................................................................58 

Mapa 3: As Mesorregiões Geográficas do Paraná...........................................................81 



Mapa 4: Estados da federação que possuem unidades da Frísia, Castrolanda e Capal em 

2016...............................................................................................................................121 

Mapa 5: Unidades da Frísia, Castrolanda e Capal no Estado do Paraná em 2016........122 

Mapa 6: Unidades da Castrolanda e Capal no Estado de São Paulo em 2016..............124 

Mapa 7: Unidade da Frísia no Estado do Tocantins em 2016.......................................124 

Mapa 8: Unidade da Castrolanda no Estado do Rio de Janeiro em 2016......................125 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1: Panorama do Cooperativismo Brasileiro registrado no sistema OCB 

(2013)...............................................................................................................................71 

Tabela 2: Faturamento das Cooperativas por Estados e Regiões (em bilhões): 2002 a 

2008.................................................................................................................................73 

Tabela 3: Participação das cooperativas agropecuárias nas exportações do agronegócio 

brasileiro..........................................................................................................................73 

Tabela 4: Indicadores das Cooperativas do Paraná: 2004 a 2014...................................74 

Tabela 5: Produção e área colhida de soja no Paraná: 1969 a 1980..............................109 

Tabela 6: Produção e área colhida de soja no Paraná: 2011 a 2015..............................109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

A pesquisa realizou uma interpretação histórico-geográfica sobre o papel das 

cooperativas agropecuárias holandesas enquanto agentes de organização do espaço 

rural. Para tanto, resgatou a história da imigração holandesa na região dos Campos 

Gerais do Paraná a partir de uma ótica geográfica, buscando identificar o sistema de 

organização social dos imigrantes em torno de colônias e da organização trabalhista em 

torno do cooperativismo agrícola. Procurando demonstrar como as intervenções do 

Estado foram responsáveis por alinhar às cooperativas holandesas junto à lógica da 

modernização da agricultura, a pesquisa discorre sobre as transformações no espaço 

rural paranaense a partir da articulação entre Estado e cooperativismo agropecuário. O 

recorte temporal parte de uma ênfase no período pós 1990, tentando compreender os 

impactos da postura neoliberal e da reestruturação produtiva vivenciadas nesse período. 

Foram realizados trabalhos em gabinete e diretamente em campo para a obtenção dos 

dados primários e secundários da pesquisa. A pesquisa demonstrou alinhamento das 

cooperativas holandesas ao modelo vigente do cooperativismo agropecuário nacional. 

 

Palavras chave: cooperativismo, Estado, imigração holandesa, reestruturação produtiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research conducts a historical-geographical interpretation of the role of Dutch 

agricultural cooperatives as an organization of space agents. Therefore, it rescued the 

history of Dutch immigration in the Paraná Campos Gerais region from a geographical 

perspective, seeking to identify the immigration's social and organization system around 

colonies, and their labor organization around the agricultural cooperative. Looking to 

demonstrate how State interventions were responsible for aligning the Dutch 

cooperative into the agricultural modernization's logic, the research opens a discussion 

about the changes seen in paranaense countryside with the articulation between State 

and agricultural cooperatives. Giving an emphasis on the period after 1990, it tries to 

understand the impacts of neoliberal posture and productive restructuration at the 

period. All works were performed in office and directly in the field to obtain the 

primary and secondary data research. As a result, the research shows alignment between 

the Dutch cooperatives and the current model of national agricultural cooperativism. 

 

Key-words: cooperativism, State, Dutch immigration, productive restructuring
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INTRODUÇÃO 

 O que será apresentado nestas linhas é uma interpretação geográfica que 

considera o Estado uma estrutura fundamental para a organização do espaço. Para isso, 

nos aproximamos do conceito de Estado dentro dos preceitos da modernidade, que o 

definem como macroestrutura capaz de prover o regimento e o controle da reprodução 

social. O leitor notará, portanto, sua ação incisiva na organização dos territórios. 

 Sabendo que a totalidade do espaço é composta pela interação de inúmeras 

relações culturais, políticas, sociais, econômicas e da combinação de inúmeras frações 

espaciais, selecionamos um recorte espaçotemporal que relaciona a importância da 

imigração holandesa na região geograficamente conhecida como Campos Gerais do 

Paraná. 

 Partindo da constatação de que esta região possui uma matriz econômica 

baseada numa agricultura e pecuária de alto nível técnico, buscamos respostas para 

identificar como este processo moldou-se historicamente no espaço. Assim, 

constatamos que a modernização da agricultura, processo que atinge essa porção do 

território paranaense, a partir da década de 1960, foi promovida pelo intermédio do 

Estado e por seu apoio às cooperativas agropecuárias. A fixação de colônias de 

imigração holandesa, e a respectiva organização destas em um sistema de 

cooperativismo agropecuário, por sua vez, contribuíram para dinamizar este processo. 

 A partir deste pretexto, frisamos que a trajetória econômica e social dos Campos 

Gerais acompanhou o ritmo de desenvolvimento da modernização da agricultura no 

Brasil e no Paraná. Entretanto, buscamos argumentos para identificar quando este 

modelo foi aplicado, e quem o aplicou. 

 Esta dissertação busca, portanto, contribuir com as discussões sobre a Geografia 

Agrária e o cooperativismo agrícola no estado do Paraná. O princípio norteador da 

pesquisa apoia-se em uma interpretação histórico-geográfica sobre o papel das 

cooperativas agropecuárias holandesas enquanto agentes de organização do espaço. 

 Para tanto, a pesquisa resgatou a história da imigração holandesa na região dos 

Campos Gerais do Paraná a partir de uma ótica geográfica. Procuramos identificar o 

sistema de organização social dos imigrantes em torno de colônias, sua organização 

trabalhista em torno do cooperativismo agrícola, e suas implicações para a configuração 

do arranjo territorial da região onde este projeto foi inserido.  



15 
 

 Assim, relacionamos a trajetória dos holandeses nos Campos Gerais com alguns 

conceitos trabalhados pela Geografia. Como esse projeto incide no desenvolvimento da 

região? Qual tipo de desenvolvimento está sendo fomentado? Como ele afetou o espaço 

rural dos Campos Gerais? Projetos em torno do ideal cooperativista são, de fato, 

isonômicos? Essas indagações genéricas foram fundamentais para alimentar as 

discussões desta pesquisa. Desta maneira, introduzimos nossa temática ao leitor. 

 O cooperativismo, como sistema de gestão e prática social, teve seus princípios 

formulados na Europa, em meados do século XIX. Em uma perspectiva idealista, 

emergiu como uma proposta de contraposição e de superação ao modelo de reprodução 

capitalista, sendo concebido como uma resposta „pacífica‟ às contradições resultantes 

do avanço desse sistema pelo continente europeu (SCHNEIDER, 1981).   

 Em tese, o cooperativismo pretendia que o „princípio da cooperação‟ pudesse 

superar o „princípio da acumulação‟, fazendo com que fossem integradas as etapas da 

produção, da distribuição e do consumo, encorajando os membros desse sistema a 

buscarem um ideal de trabalho em conjunto. 

 Entretanto, essa proposta estabelecida em torno do cooperativismo acabou 

tomando outro direcionamento, principalmente quando observadas as ações de cunho 

econômico. Neste sentido, Fajardo (2008, p.16) constatou que as “cooperativas passam 

não mais a constituir um modelo alternativo ao capitalismo, mas uma estratégia 

(alternativa) para alguns grupos acumularem mais capital, eliminando atravessadores e 

beneficiando-se das políticas de Estado”. 

 Do ponto de vista geográfico, 

(...) as empresas cooperativas podem ser entendidas como 

agentes de transformação espacial, na medida em que atuam 

em determinadas áreas de forma regionalizada, estabelecem 

também uma parcela da divisão do trabalho, colaborando para 

o arranjo territorial (local e regional) e para a definição 

(temporal) de uma certa dinâmica social, que resulta numa ação 

no espaço (FAJARDO, 2008, p.18). 

Historicamente, o papel das cooperativas agropecuárias brasileiras (e também 

das paranaenses) foi de se constituírem como verdadeiros agentes do Estado no 

processo de modernização e adoção de novas tecnologias (PINHO, 1977). Em um 

contexto geral, a história do cooperativismo agropecuário no Brasil está entrelaçada ao 

processo de modernização da agricultura e, consequentemente, ao avanço das relações 

capitalistas para o campo. 
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Baseado numa relação harmônica, o Estado começou a estruturar as bases 

jurídico-institucionais e a projetar a estrutura do cooperativismo brasileiro a partir da 

década de 1930. Desde então, as cooperativas do ramo agropecuário tornaram-se 

elementos-chave dentro dos direcionamentos e das políticas públicas voltadas ao setor 

agrícola nacional. Entretanto, somente em 1971 foi homologada a Lei nº 5.764, 

responsável por instituir a política nacional do cooperativismo. 

De maneira geral, o Estado acompanhou e interviu de forma direta nos rumos do 

cooperativismo agropecuário brasileiro. Ao alimentar projetos de financiamento e 

estimular linhas de crédito, foi depositado o ideal de tornarem-se agentes eficazes para a 

modernização da agricultura (SERRA, 2013). 

 Sua ação intervencionista em relação às cooperativas deve-se ao fato de que elas 

“correspondem a uma estrutura econômica intermediária que tem um papel fundamental 

para amenizar os riscos aos quais estão expostos os produtores individuais, num 

mercado altamente oligopolizado, como é o segmento agroalimentar” (CUNHA, 2011, 

p.144). 

 Por outro lado e, de maneira contraditória, o incentivo dado pelo Estado, para 

que as cooperativas agropecuárias se alinhassem aos ditames do processo de 

modernização da agricultura, acabou exigindo que suas práticas de mercado fossem 

praticamente as mesmas quando comparadas as de uma empresa privada. 

 O caso do Paraná ilustra bem esse processo. A partir da década de 1970, as 

cooperativas agropecuárias passaram a compor um quadro de disputas territoriais no 

espaço rural, com as chamadas tradings agrícolas (grandes corporações do 

agronegócio). A partir de então, estratégias corporativas são evidentemente colocadas 

sobre o rural paranaense com o objetivo de estabelecer o domínio de determinadas 

cadeias produtivas (FAJARDO, 2008). 

 Esse arranjo de disputas territoriais no rural paranaense pode ser melhor 

elucidado pela ótica do processo de expansão da fronteira agrícola. Em meados de 1970, 

o Paraná passou a contribuir significativamente com a produção graneleira do país e, 

consequentemente, seu espaço rural tornou-se palco da ação territorial de empresas 

multinacionais do setor e das cooperativas agropecuárias. 

 Na região Sul do Brasil e, em especial, no Paraná, o desempenho econômico das 

cooperativas agropecuárias estimulou a associação destas junto aos projetos de 

desenvolvimento regional, tendo explícito o apoio e fomento do Estado 

(CAZAROTTO; PEREIRA, 2012). A ação das cooperativas agrícolas no Paraná foi 
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decisiva na indução dos processos de industrialização baseada em tecnologias mais 

avançadas. Assim, as cooperativas passam a compor o conjunto do setor agroindustrial 

brasileiro, baseado no processo de instalação do Complexo Agroindustrial (MAZZALI, 

2000), que orientou o estabelecimento do modelo do chamado “Agronegócio” (ELIAS; 

PEQUENO, 2006). 

 Os dados obtidos por meio da Organização das Cooperativas do Paraná 

(OCEPAR, 2014) revelam que as 77 cooperativas agropecuárias registradas na entidade 

representam cerca de 22% da safra agrícola produzida no estado, respondendo ainda por 

55% da economia agrícola do Paraná. Além disso, aproximadamente um terço dos 

produtores rurais do estado integra alguma cooperativa, e 70% destes são considerados 

pequenos e médios produtores.  

Dentro do contexto brasileiro, e mais especificamente na região Sul, o 

cooperativismo esteve fortemente ligado aos processos de imigração, uma vez que 

diversos grupos de imigrantes europeus trouxeram consigo o modelo do cooperativismo 

daquele continente para ser implementado no Brasil. Neste sentido, é relevante 

considerar o contexto socioeconômico ao analisar uma determinada cooperativa 

(NOVAES, 1991, p.42), pois, no estado do Paraná, 

O surgimento das cooperativas no meio rural paranaense tem 

raízes históricas e econômicas que associam a evolução da 

estrutura agrária com as conjunturas econômicas. (...) As 

primeiras cooperativas agropecuárias do território paranaense 

estão relacionadas à iniciativa de imigrantes europeus 

(FAJARDO, 2008, p.199). 

 A mesorregião centro oriental do Paraná foi palco da criação de três importantes 

cooperativas agropecuárias inseridas nos projetos de imigração holandesa, que são 

estabelecidos neste local. A primeira colônia holandesa da região foi criada no ano de 

1911, quando, no atual município de Carambeí (antigo distrito de Castro), fixaram-se os 

imigrantes holandeses vindos da região de Gonçalves Junior (município de Irati). Anos 

mais tarde, em 1951, já estabelecido o primeiro núcleo, foi criada a colônia de 

Castrolanda, no município de Castro. E, posteriormente, em 1960, surge a colônia 

holandesa no município de Arapoti (KOOY, 1996). 

 A primeira cooperativa de imigrantes holandeses da região surgiu em 1925, 

denominada Sociedade Cooperativa Holandesa de Laticínios, contando inicialmente 

com apenas nove associados. Dessa cooperativa, originou-se, em 1928, a marca Batavo, 

que, ao longo da sua trajetória, teve grande representatividade no setor de laticínios do 
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país. Na colônia de Castrolanda, em Castro, foi instituída a cooperativa Castrolanda no 

ano de 1951. E em Arapoti, no ano de 1960, fundada a Cooperativa Agroindustrial 

(Capal). 

 Criadas dentro de um contexto político e econômico específico, as cooperativas 

Batavo, Castrolanda e Capal
1
 construíram um forte legado cooperativista e foram 

responsáveis por dinamizar a conjuntura econômica e o arranjo territorial, além de 

tornarem-se elementos importantes para a formação sócio-espacial dessa região.  

 Mesmo uma análise superficial sobre o legado de tais cooperativas seria capaz 

de atribuir relevância às suas atividades. A ação dessas no território resultou na criação 

de um arranjo industrial responsável por transformar a região dos Campos Gerais do 

Paraná em um grande polo nacional do segmento leiteiro, referência no processamento 

industrial de leite e derivados. 

 No entanto, é necessário ressaltar que, por mais que essas cooperativas tenham 

se especializado na pecuária leiteira e no processamento de leite e derivados, não 

significa que tenham deixado de lado outros segmentos da atividade agropecuária. Ao 

longo de suas trajetórias, as cooperativas adotaram diversos mecanismos de gestão e 

estratégias de mercado para inserir sua produção junto às exigências do mercado 

agrícola. De modo geral, apresentaram um direcionamento sintônico àquele 

desenvolvido no modelo de agricultura moderna vivenciada no Paraná e no Brasil, com 

a introdução das práticas oriundas da Revolução Verde. Como resultado, passaram a 

produzir commodities agrícolas (soja, milho, trigo), voltadas, em sua maior parte, à 

exportação, acompanhando a dinâmica econômica da agricultura de grande escala.  

 Ao longo desse processo, as cooperativas Batavo, Castrolanda e Capal contaram 

com fortes incentivos do Estado, seja pela custódia de políticas públicas, seja pela oferta 

de crédito e financiamento dos bancos públicos. Em outras palavras, as cooperativas 

foram munidas por mecanismos do Estado que sustentaram as suas atividades. Em 

contrapartida, auxiliaram o Estado em seus objetivos subjacentes às suas políticas 

agrícolas. 

 É diante desse cenário que apresentamos o objetivo desta dissertação. Partindo 

de uma narrativa que discuta os principais elementos histórico-geográficos do Paraná 

Tradicional (CUNHA, 2003) e da trajetória da colonização holandesa nessa região, o 

                                                           
1
 Localizadas, respectivamente, nos municípios de Carambeí, Castro e Arapoti. 
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objetivo desta pesquisa é fornecer uma análise geográfica das cooperativas holandesas, 

a partir de suas articulações políticas com o Estado. 

Como objetivo subjacente, direcionamos nossa atenção ao papel desempenhado 

pelas políticas agrícolas de crédito e financiamento, intermediado por bancos públicos, 

reconhecendo-as como o principal mecanismo de alinhamento das cooperativas a um 

perfil simbolizado pela verticalização produtiva. Seguindo a pauta das políticas 

agrícolas, queremos demonstrar como as ações das cooperativas repercutiram sobre o 

território, contribuindo para a fragmentação da paisagem natural dos Campos Gerais do 

Paraná. 

 Também procuramos discorrer sobre as transformações no espaço rural 

paranaense a partir da articulação entre Estado e cooperativismo agropecuário, 

contextualizando as relações das cooperativas holandesas com as políticas de Estado 

voltadas ao setor agrícola. Dessa forma, apresentamos alguns mecanismos de cooptação 

de agricultores utilizados por essas cooperativas no intuito de inseri-los junto a sua 

matriz produtiva. 

 Cabe ressaltar que, em alguns momentos, nossa análise será direcionada 

especificamente às ações da cooperativa Castrolanda, sem deixar de relacionar a 

dinâmica de atuação conjunta das três cooperativas citadas. Alegamos que o foco de 

análise estabelecido somente em torno da cooperativa Castrolanda, além de não 

comprometer a pesquisa a partir de uma problemática muito ampla, justifica-se por ser 

um objeto de pesquisa que se encaixa com os objetivos propostos, visto que a 

Castrolanda apresenta-se como um agente de organização do espaço regional e carece 

de um estudo específico dentro das pesquisas em Geografia Agrária. 

 A pesquisa parte de um pressuposto de que o espaço agrário possui uma 

importante função para o processo de divisão social e territorial do trabalho. Dessa 

forma, sua realização se justifica na medida em que pretende verificar o poder de 

representatividade, e o papel das cooperativas em análise como agente efetivo na 

organização territorial/regional, cabendo, portanto, considerarmos a ótica do território 

como principal instrumento de análise.  

 Além disso, queremos verificar se o desenvolvimento rural pode ser compatível 

com o valor que um empreendimento cooperativista bem sucedido tem para a região. 

Baseado no que Cunha (2011, p.129) defende que “uma cooperativa é um 

empreendimento econômico e social que nasce e evolui fortemente relacionado a uma 

região na qual está inserida”, a pesquisa busca interrogar sobre o papel da cooperativa 
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Castrolanda enquanto agente de desenvolvimento. Qual a possibilidade de melhoria de 

vida de seus cooperados? A cooperativa Castrolanda está contribuindo na dinâmica 

econômica e social de sua região de abrangência? Qual a relação entre a cooperativa e 

seus cooperados? Essas são algumas inquietações inerentes à sua ação territorial que 

serão aprofundadas nesta dissertação. 

 O recorte temporal da pesquisa pretende estabelecer uma abordagem histórico-

crítica das cooperativas, considerando suas temporalidades históricas. Entretanto, dar-

se-á maior ênfase ao período pós 1990, tentando compreender os impactos da postura 

neoliberal e da reestruturação produtiva vivenciada pelas cooperativas nesse período.  

 Justifica-se a escolha desse recorte temporal, pois a adoção de uma postura 

política neoliberal a partir da década de 1990, verificada tanto a nível nacional quanto 

estadual, trouxe um novo direcionamento para diversos setores econômicos. Fajardo 

(2008, p. 41) esclarece que “a agricultura, a partir da abertura econômica neoliberal, 

expõe-se aos ditames do mercado internacional e passa a ser orientada por lógicas 

externas, ou seja, do mercado global”.  

 Trata-se de um período em que foram intensificadas as relações intersetoriais 

envolvendo as atividades agropecuárias (RODRIGUES et al 2007). O setor 

agroindustrial passou por grandes transformações, onde o acirramento da 

competitividade internacional resultou num grande número de aquisições, fusões, 

incorporações e falências envolvendo empresas de capital nacional.  

O aparato teórico-conceitual desta dissertação traz uma discussão a partir de 

conceitos balizadores da ciência geográfica, que se aplicam à realidade estudada. Para 

tanto, a pesquisa fundamenta-se nas categorias espaço rural e território, bem como nos 

conceitos teóricos de cooperativas/cooperativismo (agropecuário), das concepções em 

torno do desenvolvimento e, por fim, no papel do Estado como principal indutor dos 

processos de desenvolvimento. Outros processos, como modernização agrícola e 

agroindustrialização, foram desenvolvidos durante a fundamentação teórica da pesquisa. 

Como procedimentos metodológicos, a pesquisa teve como principais elementos 

os trabalhos em gabinete e diretamente em campo. Foi realizada uma ampla revisão 

bibliográfica, além de entrevistas com uma instituição de pesquisa agropecuária ligada 

às cooperativas (Fundação ABC) e a própria cooperativa Castrolanda. Por fim, foram 

aplicados dez questionários com produtores cooperados da Castrolanda, localizados no 

município de Castro/PR. 
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 As entrevistas tiveram a pretensão de assimilar informações primárias sobre as 

formas de gestão, de produção e da relação, entre os membros cooperados e instituições 

que compõem a dinâmica de atuação das cooperativas. 

 Também foram realizadas coletas de informações secundárias a partir de 

consultas junto a alguns órgãos públicos, como o Instituto Paranaense de Economia 

Aplicada (IPEA), o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), além de outras 

instituições que forneceram importantes dados à pesquisa. 

 Por fim, foram analisados alguns relatórios anuais das cooperativas Batavo, 

Capal e Castrolanda, com a finalidade de elaborar tabelas e gráficos relacionados a 

números e resultados apresentados por cada uma das cooperativas. 

 Sendo assim, o Capítulo 1 procura discutir algumas questões de caráter teórico-

metodológico, que buscam sustentar as bases para a fundamentação teórica da pesquisa. 

Nesse capítulo, são discutidas questões como o impacto da dinâmica capitalista sobre o 

espaço rural, como foi criado o Complexo Agroindustrial brasileiro, e qual foi o papel 

das cooperativas agropecuárias nesse processo. Também consta nas discussões do 

capítulo uma abordagem sobre o conceito de desenvolvimento, buscando resgatar suas 

origens e significados junto ao projeto da modernidade. Com isso, tentamos nos 

aproximar de uma noção de desenvolvimento mais compatível com os preceitos deste 

trabalho. 

 O Capítulo 2 estabelece um panorama sobre a figura do Estado. Considerando-o 

como fundamental para os objetivos deste trabalho, introduzimos uma discussão que 

coloca o Estado como grande interventor da dinâmica espacial e como as políticas 

públicas podem afetar a organização do espaço. Essa sessão também trata do histórico 

da relação entre Estado e cooperativismo no Brasil.  

 O Capítulo 3 parte de um estudo histórico e geográfico sobre a formação sócio-

espacial e territorial do Paraná Tradicional, identificando algumas peculiaridades 

geográficas da região dos Campos Gerais. Além disso, o capítulo apresenta como foram 

desenvolvidos os projetos de imigração holandesa na região, criando as colônias de 

Carambeí, Castrolanda e Arapoti, de onde se originaram, concomitantemente, as 

cooperativas agropecuárias Batavo, Castrolanda e Capal. Por fim, o capítulo relaciona o 

encaixe das cooperativas ao modelo do Complexo Agroindustrial, o que as tornou ainda 

mais dependentes do Estado, sendo norteadas pelos rumos da agricultura de grande 

escala e incorporadas à pauta hegemônica das políticas agrícolas. 
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 O último capítulo apresenta os resultados da trajetória vivenciada pelas 

cooperativas holandesas e o seu enfrentamento ao momento conturbado de recessão 

econômica, em busca, a partir do Estado, de uma sustentação necessária para sua 

reestruturação produtiva. Além disso, o capítulo apresenta como se dá o 

desenvolvimento da pecuária leiteira em algumas propriedades de cooperados da 

Castrolanda, no município de Castro/PR. Assim, acreditamos ter nos aproximado de 

uma caracterização da dinâmica econômica presente nessa porção do território 

paranaense. 
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CAPÍTULO 1 

O ESPAÇO RURAL COMO LÓCUS DO DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL: ENTRE EPISTEMOLOGIA, TEORIA E MÉTODO 

 

 Ao longo desta dissertação o leitor irá se deparar com uma investigação 

histórico-geográfica sobre as cooperativas holandesas, mas, antes de tudo, sobre a 

formação territorial do espaço onde elas se inserem, o chamado Paraná Tradicional. 

Portanto, um dos anseios desta pesquisa encontra-se em interpretar o movimento das 

cooperativas sobre o território, o que chamaremos de ação territorial.  

 Dentre os procedimentos necessários à construção e estruturação deste estudo, 

torna-se fundamental buscarmos um caminho teórico-metodológico que corresponda 

aos anseios de nossa problemática. Desta forma, este capítulo se propõe a um debate 

que procura elencar um conjunto de argumentos teórico-metodológico que serão 

norteadores da discussão que pretendemos fazer.  

 Os fundamentos epistemológicos desempenham um papel catalizador, quando 

aplicados ao conhecimento científico. Desde sua criação enquanto „campo do saber‟, a 

epistemologia emerge naturalmente com um sentido ambíguo, encontrando na filosofia 

seus princípios e, na ciência, o seu objeto. Ela fundamenta qualquer investigação a partir 

de um viés filosófico, proporcionando uma reflexão crítica frente às diversas áreas do 

conhecimento científico, tentando superar os entraves teórico-metodológicos que 

retardam a operacionalização de determinada ciência para, assim, atuar no progresso 

científico (JAPIASSU, 1986). 

 Nas ciências humanas, em especial aquelas voltadas ao estudo da dinâmica 

social, é necessário que as reflexões epistemológicas sejam sempre aplicadas no intuito 

de fornecer uma análise mais crítica frente aos conceitos, às metodologias, e ao aparato 

teórico utilizados, uma vez que a própria sociedade é um objeto em constante 

transformação. 

 Diante disso, afirma-se, neste capítulo, a importância de uma aproximação entre 

epistemologia e Geografia, sendo uma condição demasiadamente necessária a todo 

geógrafo/pesquisador. Por sua essência, em pregar um rigor metódico e filosófico em 

busca de uma compreensão/reflexão do „fazer científico‟, a epistemologia agrega-se 

como uma condicionante chave para a Geografia, na sua busca por respostas, por novos 

paradigmas, novos conceitos e novas leituras de mundo compatíveis com a 

transformação do espaço. 
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 O século XX, marcado essencialmente pelo avanço do capitalismo industrial 

pelo mundo, fez com que a Geografia tomasse um novo direcionamento analítico, 

passando a preocupar-se com as implicações desse sistema na sociedade e no espaço. 

Tentando explicar a dinâmica da reprodução capitalista em suas transformações e 

contradições, a Geografia acompanhou o movimento da sociedade e buscou interpretar 

como esse sistema social organiza o espaço em que vivemos.  

 Nesse sentido, a presente pesquisa pode ser encarada como recorte de um 

processo espaçotemporal definido, na qual busca compreender as implicações sócio- 

espaciais trazidas no bojo da imigração holandesa que estabeleceu-se no chamado 

Paraná Tradicional, durante as primeiras décadas do século XX. Primeiramente, para 

que este processo investigativo se sustente, torna-se necessário apontar para alguns 

conceitos e discussões de caráter teórico-metodológicas que sustentarão a leitura deste 

trabalho.   

  Para desvendar esse movimento social presente na história do Paraná, 

fundamental nos processos de formação sócio-espacial e organização territorial dos 

Campos Gerais, apresentam-se, na sequência, alguns argumentos teóricos que buscam 

esclarecer ao leitor aquilo que se pretende defender. Parte-se do pressuposto de que as 

cooperativas agropecuárias de imigrantes holandeses, uma vez inseridas no espaço rural 

paranaense, foram responsáveis por introduzir uma dinâmica socioeconômica à região, 

o que lhes concedeu um papel relevante enquanto agentes do desenvolvimento 

territorial. Esse processo foi acompanhado de perto pelo Estado, e esteve em total 

sintonia com os direcionamentos do projeto capitalista modernizador, executado no 

Brasil a partir da segunda metade do século XX. 

 Fundamentalmente, prestaremos um esclarecimento sobre o substrato geográfico 

que permeia toda a elaboração desta pesquisa: o espaço rural. Pretende-se alimentar 

considerações a respeito da inserção da lógica capitalista sobre essa parcela do espaço 

geográfico, identificando as repercussões dessa relação político-econômica no 

movimento da sociedade.  

 Além disso, o capítulo apresenta uma breve discussão em torno do conceito de 

desenvolvimento e sua consideração que pretende ser defendida. Em sintonia com as 

renovações teóricas sobre esse termo, destacamos que o desenvolvimento pela ótica 

territorial corresponde à linha de raciocínio que se pretende seguir neste trabalho. Nesse 

caso, entende-se que o espaço rural passa a ser visto não somente a partir do agrícola, 
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mas, sim, pela nova valorização do rural, percebida e concebida na contemporaneidade, 

como espaço produtivo, de residência, de serviços e patrimônios (CUNHA, 2000, p.02).   

 Dessa forma, pretende-se criar um nexo teórico compatível com a interpretação 

do objeto desta dissertação. 

 

1.1 Espaço rural brasileiro na dinâmica capitalista: considerações sobre o 

cooperativismo agropecuário 

 

 O que é o rural? Se essa pergunta básica fosse dirigida a algumas pessoas, 

poderíamos esperar um consenso entre as respostas? Será que todos possuem uma 

mesma definição ou visão sobre o rural? Supondo o que seria respondido a essa 

pergunta, a noção de rural poderia se aproximar de uma paisagem natural, com 

argumentos que levem em consideração o predomínio de florestas, montanhas, cursos 

d‟água, dentre outras características que remetem a uma condição natural. 

 De modo sumário, o espaço rural é um conceito que carrega consigo uma 

essência fundamentalmente geográfica, podendo ser encarado como uma condição de 

espacialidade, ou - até mesmo - como o lócus da manifestação e reprodução de uma 

prática de vida voltada ao campo, ao agrário e ao agrícola (KAGEYAMA, 2008). Para 

os geógrafos, isso é ainda mais claro, já que uma das noções básicas que norteiam o 

entendimento sobre o rural é sua condição espacial, principalmente enquanto paisagem 

rural. Prova disso é que, quando pensamos o rural, ligeiramente o associamos às 

características da natureza, ao campo, às práticas de cultivo agrícola, às manifestações 

sociais do campo, para citar somente alguns elementos.  

 Thomas Jr. (2010, p.36) mostra o quão abrangente é esse conceito que, além de 

ser uma categoria espacial de delimitação territorial, abarca - também - as definições de 

agrário e agrícola. Em primeiro lugar, entende-se o conceito a partir do envolvimento 

com os componentes sociais e políticos do rural; a exemplo da estrutura fundiária e das 

relações de trabalho. Em segundo ponto, o conceito refere-se às técnicas e práticas 

operacionais, que estão dispostas sobre o rural. Apenas elencando esses argumentos, 

percebe-se a gama teórica que envolve o termo rural. 

 Considerando que não existe um consenso nem uma definição exata sobre o 

rural, Wiggin e Proctor (2001, p.428) alegam que,  
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Embora as áreas rurais sejam claramente reconhecíveis, não há 

definição conceitual ou empírica exata para o termo „rural‟. As 

áreas rurais constituem o espaço no qual assentamentos 

humanos e infraestrutura ocupam somente pequenas manchas 

da paisagem, cuja maior parte é dominada por campos e 

pastagens, bosques e florestas, água, montanhas e desertos. 

(KAGEYAMA, 2008, p.16 apud WIGGINS;PROCTOR, 2001, 

p.428). 

 

 Entretanto, o fato é que, desde as concepções vindas do senso comum, até 

aquelas de caráter mais científico, o rural passou a ser vulgarmente concebido como um 

local de atraso, que apresenta características conservadoras, uma baixa densidade 

técnica, e elevados índices de pobreza. São concepções que, de certa forma, pressupõem 

ao rural uma ideia de inferioridade. Mas, então, o rural seria inferior a quê? Quais 

parâmetros se utilizam para manifestar esse estereótipo negativo ao rural? 

 Voltando um pouco na história ocidental, podemos observar que um fato 

unânime na literatura social e geográfica, responsável por delimitar uma dicotomia de 

estudos entre rural e urbano, encontra-se no processo de Revolução Industrial. Esse 

entendimento justifica-se pela razão de, até então, não haver real necessidade em 

separar os estudos agrários e urbanos na Geografia, pois a sociedade ocidental era 

fundamentalmente rural, e a condição de urbanização era restrita a determinados pontos 

do espaço (WANDERLEY, 2000). 

 Sendo assim, a preponderância do urbano sobre o rural emerge junto ao surto 

industrial europeu trazido pela Revolução Industrial, quando torna-se crescente o índice 

de urbanização em algumas cidades europeias. Além disso, a Revolução Industrial 

atribuiu características econômicas, sociais e culturais que deram sólidas condições para 

embasar o projeto europeu da modernidade, pautado no enraizamento e 

desenvolvimento da sociedade capitalista urbana-industrial. Cabe destacar, ainda, que o 

projeto da modernidade também fundamentou-se pela imposição de uma racionalidade 

produtiva ao espaço rural.  

 A partir da consolidação do sistema capitalista e de seu prolongamento para o 

espaço rural, esse passa a ser visto como um setor a mais para a reprodução do capital. 

Assim, um dos aspectos inerentes à consolidação do capitalismo no campo pode ser 

observado na descaracterização do modo de vida camponês (ROMERO, 2012). 

 Uma vez que o espaço urbano passa a diferenciar-se funcionalmente e 

visualmente do espaço rural, uma das consequências que atingem a Geografia encontra-

se na ramificação dos estudos geográficos em rurais e urbanos. Portanto, a Geografia, 
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como sendo a ciência preocupada com a dinâmica do espaço, tornou-se vítima de uma 

dicotomia trazida no bojo da história moderna: a separação entre o rural e urbano. 

(SUZUKI, 2007). 

 O espaço rural tornou-se uma importante ferramenta analítica utilizada por 

diversos campos das ciências sociais, na medida em que os processos que nele ocorrem 

implicam diretamente em transformações na reprodução da vida social. Estudos em 

Sociologia, Antropologia, Economia, Geografia, entre tantos outros, têm se preocupado 

em compreender a dinâmica dos espaços rurais sob diferentes perspectivas analíticas. 

  A Geografia Agrária tem se utilizado desse conceito para realizar uma leitura 

teórica e interpretação empírica sobre as diversas realidades que compõem os espaços 

rurais pelo mundo. Nesse sentido, aponta-se para o espaço rural como uma categoria de 

análise e um conceito estruturante da Geografia Agrária. 

 Segundo Suzuki (2007), a Geografia Agrária brasileira pode ser considerada 

recentemente em sua organização e sistematização. Embora a vertente analítica do 

espaço rural tenha acompanhado a evolução da Geografia brasileira, os estudos nessa 

área surgem com maior evidência a partir da segunda metade do século XX, justamente 

quando as relações de caráter capitalista avançam e cristalizam-se sob o espaço rural do 

país. É justamente por conta desse processo, que o espaço rural sofre constantes e 

profundas transformações no seu dinamismo e funcionamento e, a Geografia Agrária, 

mais do que em nenhum outro momento, precisou se debruçar sobre tal processo para 

tentar compreendê-lo e explicá-lo. 

 Nesse sentido, o caso do Brasil torna-se emblemático. O encadeamento do 

processo de modernização da agricultura, que inicia-se no país em meados do século 

XX, acarreta uma consequente expansão do capitalismo no espaço rural. Consolida-se, 

então, um quadro social, onde o fator capital começa a se sobrepor ao fator trabalho, 

impulsionando um processo de desemprego estrutural no rural brasileiro. 

 Esse ordenamento, que passa a ser introduzido na agricultura brasileira, surge, 

fundamentalmente, vinculado aos processos de urbanização e industrialização, 

coincidindo com o momento em que as relações capitalistas de produção começam a 

atingir fortemente o espaço rural. Ou seja: a partir da inserção da ideologia capitalista 

nas atividades agrícolas, o campo passa a se submeter às necessidades do modo de 

produção industrial, tornando-se „refém‟ e, ao mesmo tempo, parte integrante desse 

processo. 
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 Autores que se dedicaram a analisar a dinâmica do espaço rural brasileiro, como 

Andrade (1979), Elias e Pequeno (2009), Graziano da Silva (1982), Guimarães (1979), 

Hespanhol (2013), Fajardo (2008), Kageyama (1987), Mazzali (2000), Serra (2013), 

Suzuki (2007), dentre tantos outros, convergem seus argumentos para o que chamam de 

formação do Complexo Agroindustrial (CAI) brasileiro. 

 O processo de formação do CAI origina-se a partir de características políticas e 

econômicas, que remetem a implicações do contexto da agricultura científica global. 

Dessa forma, a implantação e estruturação do CAI no Brasil estiveram conectadas à 

lógica da divisão internacional do trabalho, e da expansão dos princípios da Revolução 

Verde
2
.  

 Projetado sob forte influência do capital estrangeiro, esse processo trouxe um 

novo direcionamento econômico ao espaço rural brasileiro, e teve como resultado a (re) 

inserção do Brasil como grande produtor de commodities agrícolas para o 

„abastecimento‟ do mercado global. Isso impulsionou a aplicação de grandes remessas 

de capital no setor agrícola, seja através de políticas de financiamento, ou de 

investimentos externos, além de ter criado um sólido parque industrial, caracterizado 

por uma crescente interligação entre diversos segmentos agroindustriais. 

Resumidamente, esse processo distinguiu-se pela subordinação da agricultura ao 

modelo de produção industrial fordista.  

 No Brasil, suas bases foram estabelecidas durante o final da década de 1950, e 

expandiram-se durante toda década de 1960, até se consolidarem, de vez, na década de 

1970. Para que o projeto de criação do CAI fosse efetivado, o Estado teve de intervir de 

maneira significativa. Visava-se criar um complexo de agroindústrias capazes de 

processar e beneficiar produtos agrícolas para abastecer a crescente população urbana, 

além de atender às demandas do mercado externo. Com esse processo, o Brasil buscava 

consolidar o perfil industrial de sua economia mediante a política de substituição de 

importações.  

 Diante dessa conjuntura, foram criadas indústrias provedoras de bens para o 

setor agrícola a montante – como insumos, fertilizantes e maquinários –, indústrias de 

processamento da produção agrícola, dotadas de grande potencial técnico-

                                                           
2
 Um movimento modernizador iniciado nos EUA que se disseminou para o espaço agrário de diversos 

países a partir de meados do século XX. Caracterizado, basicamente, por mecanismos onde o rural passa a 

ser submetido ao „império da técnica‟, sendo objeto de modificações, suspensões, acréscimos, cada vez 

mais sofisticados e carregadas de artifício (SANTOS, 1996). 
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informacional, além de indústrias de beneficiamento, transformação e distribuição 

localizadas a jusante do processo produtivo (SERRA, 2013). 

 Nesse projeto modernizador imposto ao rural, as cooperativas agropecuárias 

seriam instrumentos essenciais para sustentar os objetivos do Estado e dos grupos 

oligopólios do setor. Os argumentos de Serra (2013) constatam que a constituição do 

CAI exigiu um novo comportamento das cooperativas, pois teriam que ser 

economicamente eficientes para acompanhar o novo modelo a ser constituído. 

Consequentemente, as cooperativas passaram a ajustar-se a esse processo, incorporando 

insumos, maquinários e novas técnicas de produção. E, para tanto, precisariam contar 

com os recursos do Estado.  

Como resultado, as cooperativas agropecuárias tornaram-se instrumentos 

efetivos no processo de modernização da agricultura brasileira, atendendo aos interesses 

do mercado, no que corresponde ao abastecimento interno e à demanda de exportações 

de produtos agrícolas. 

Durante um curto período de aproximadamente três décadas, o Brasil passou de 

grande exportador de produtos primários para grande exportador de produtos semi-

processados e beneficiados. O setor da indústria de alimentos foi o motor central para a 

implantação do CAI no Brasil, trazendo consigo uma série de outras indústrias que 

pudessem oferecer suporte técnico.  

Desta maneira, a partir dessa lógica, o rural brasileiro tornou-se um espaço de 

apropriação do grande capital industrial, representado pela figura das grandes 

multinacionais agrícolas e pelo próprio Estado brasileiro, através das cooperativas 

agropecuárias. Serra (2013, p.18) alega que “as cooperativas efetivamente se integram 

ao CAI, tornam-se eficientes no papel de agentes modernizadores da agricultura, 

passam a se sobrepor ao capital internacional no setor agroindustrial, mas perdem uma 

fatia de sua autonomia”. 

 Embora não seja a pretensão deste trabalho, é importante abrir um parêntese para 

mencionar uma das principais consequências daquilo que começa a despontar no rural 

brasileiro, a partir da inserção do modelo do CAI: o avanço da fronteira agrícola. Junto 

a esse processo, verificou-se a expansão das grandes propriedades rurais e a 

consequente concentração fundiária. A mecanização das atividades desenvolvidas nas 

agroindústrias, bem como as novas técnicas agrícolas, consolidou um novo perfil 

produtivo ao rural. Sufocados por essa nova lógica produtiva, muitos pequenos 

produtores agrícolas não tiveram condições – e nem mesmo a intenção – de acompanhar 
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o movimento do grande capital no rural, e acabaram migrando para as cidades. A partir 

de então, o desemprego no campo torna-se estrutural. 

 Como resultado da implantação do CAI, Andrade (1979) argumenta que, embora 

tenha se proporcionado um crescimento quantitativo para economia nacional e o 

aumento da produtividade agrícola, tal procedimento se deu de maneira exclusivamente 

concentrada. Ademais, o modelo do CAI provocou uma série de impactos ambientais na 

composição do solo e dos recursos hídricos pelo uso abusivo de agrotóxicos, a 

devastação de biomas pelo avanço da fronteira agrícola, além de causar os já citados 

processos de desemprego estrutural no rural, e inchaço de vários centros urbanos do 

país.  

De modo genérico, a criação no CAI brasileiro baseou-se num ordenamento 

político e econômico aplicado ao setor agrícola, que acabou tornando-se um 

componente chave na estrutura e composição sócio-espacial do território brasileiro ao 

longo do seu projeto modernizador. 

 Outra consequência da implantação do CAI foram as especializações territoriais 

produtivas, que acabaram por dotar, técnica e produtivamente, alguns espaços 

selecionados pelo capital. Foram espaços cujas características apresentavam vantagens 

locacionais, maior influência econômica e barganha política. Espaços transformados, 

orientados e organizados a partir de determinado setor produtivo, culminando na 

consolidação dos arranjos produtivos locais. Sendo assim, esse processo também 

contribuiu para a formação dos chamados circuitos espaciais de produção do território 

brasileiro (SANTOS;SILVEIRA, 2001).  

 Porém, a década de 1980 marcou o início de uma nova conjuntura na economia 

brasileira, onde o modelo de industrialização fordista começou a apresentar sinais de 

saturação (BELIK, 1994). No início da década de 1990, um novo ambiente começa a ser 

moldado no país com a adoção dos princípios políticos e econômicos do neoliberalismo, 

que expôs a fragilidade pela qual passavam diversos setores da economia nacional. A 

competitividade, agora proveniente do mercado global, mostrou que o capital 

internacional encontrava-se muito mais preparado para suportar os efeitos da crise, se 

comparado ao capital nacional; com características que marcam o esgotamento do 

modelo do CAI no rural brasileiro. 

 A tese de Mazzali (2000) pode ser vista como uma proposta teórica que 

procurou demonstrar que o setor agroindustrial brasileiro, centrado no projeto do CAI, 

começou a apresentar sinais de vulnerabilidade a partir da década de 1990. O principal 
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fator pode ser vislumbrado pela fragilidade demonstrada nas conjunturas política, 

econômica e jurídica, que sustentavam o CAI (Mazzali, 2000, p.11). O autor foi 

responsável por desmistificar a definição estruturalista do CAI, alegando que os efeitos 

da reestruturação produtiva da indústria global atingiram diretamente a agroindústria 

brasileira, colocando em xeque o modelo até então vigente. 

 De certa forma, esse foi um processo alinhado a um movimento de mudanças 

macroeconômicas e tecnológicas. Os últimos anos do século XX foram marcados por 

uma reavaliação das formas de produção e de interação entre as indústrias, baseadas em 

um modelo mais flexível de gestão e produção. O surgimento do padrão toyotista – 

como alguns autores definem – tornou-se o paradigma responsável por intensificar a 

interligação das agroindústrias em forma de redes abertas e flexíveis, rompendo 

sistematicamente com os padrões de produção fordista que sustentavam o CAI. 

(BELIK, 1994). 

 Sendo assim, o espaço rural ganhou novas características, algumas delas 

vinculadas à crise do modelo produtivista trazido pela modernização agrícola 

(WANDERLEY, 2000). No fim do século, o conceito de rural passou por uma 

(re)valorização teórica e ideológica que, de certa forma, representa os sinais de 

saturação que o projeto urbano industrial centrado no CAI se propôs a assumir.  

 Diversos autores buscaram refletir a respeito dessas renovações que atingem o 

espaço rural, conceituando-as pelo que chamam de “novo rural”. Diante dessa 

denominação, Veiga (2004) esclarece que esse novo rural não deve ser interpretado 

como uma ruptura, pois, do ponto de vista teórico e prático, ainda carrega aspectos de 

permanência e continuidade. 

 Em Kageyama (2008, p.21), encontramos alguns aspectos fundamentais que 

podem embasar as características desse novo rural. No seu estudo sobre 

desenvolvimento rural, a autora evidencia que a diversificação social, as relações de 

complementaridade com o urbano, os índices de crescimento demográfico, a 

valorização do patrimônio natural e cultural - presentes no rural -, além dos novos 

papéis atribuídos aos agricultores (agora polivalentes e pluriativos), seriam atributos que 

sustentariam essa nova lógica política e econômica, que perpassa o conceito de “novo 

rural”. 

 Essa renovação também passa a ser vislumbrada no âmbito das políticas de 

desenvolvimento rural. Novos enfoques metodológicos passam a ser considerados nas 

políticas públicas voltadas ao rural, envolvendo, agora, uma gama de dimensões de 
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caráter econômico, sociocultural, político institucional e ambiental. Nesse sentido, 

observa-se a imersão do paradigma agrário e agrícola – notadamente de caráter setorial 

–, que foi aplicado nas políticas do projeto modernizador, emergindo uma nova 

abordagem de caráter heterogêneo, integradora, onde o espaço rural passa a ser 

considerado a partir de um viés territorial, em conjunto com as estratégias de 

desenvolvimento. 

 Entretanto, Geraldi (2012, p.160) é um autor que não vislumbra mudanças tão 

profundas a partir desse novo enfoque. Para ele, a perspectiva territorial, aplicada às 

políticas de desenvolvimento rural, surge como um mecanismo de articulação 

econômica do território, com o mercado que, fundamentalmente, procura introduzir os 

agricultores familiares junto à lógica da reprodução do capital, impondo mudanças nos 

padrões de emprego e produção dessa categoria social. Ou seja, essa (re)valorização 

teórica e política, que perpassa o rural, também pode ser interpretada como um 

remanejamento de estratégias, uma vez que, através de renovação discursiva, passou a 

enxergar a prática produtiva dos agricultores familiares como uma nova fronteira para a 

expansão do capital (GERALDI, 2012).  

 Nossa interpretação também alinha-se ao que Geraldi (2012) argumenta. 

Tomando como exemplo a função de diversas políticas, declaradas de 

“desenvolvimento rural”, colocadas em prática a partir da década de 1990, nota-se um 

protagonismo dado aos agricultores familiares (pequenos e médios) no sentido de 

tornarem-se articuladores do movimento do capital sobre o espaço rural, seja através do 

fomento de crédito, do estímulo à inserção de técnicas modernas na produção, seja, até 

mesmo, pela ação/cooptação de cooperativas agrícolas, e muitas políticas voltadas ao 

rural, que acabaram orientando a agricultura de pequena escala no Brasil a reproduzir 

diversas características do modelo trazido junto à Revolução Verde. Nesse contexto, os 

agricultores familiares, vistos como paradigma do capitalismo agrário (PAULINO, 

2006), acabaram representando fielmente as estratégias circundadas sob o conceito de 

“novo rural”, tornando-se elementos chave naquilo que o Estado vem chamar de 

desenvolvimento rural. 

 Dentro do Capítulo 4, faremos uma análise de como essa mudança conjuntural, 

que atingiu o espaço rural no limiar do século, também refletiu nas estratégias de 

atuação e na ação territorial da Cooperativa Castrolanda. Ao chegar a essa parte do 

trabalho, o leitor notará que o enfoque dado ao processo de reestruturação produtiva na 
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atuação da Cooperativa Castrolanda é fundamental para que esta dissertação alcance seu 

objetivo. 

 Por fim, trazendo um panorama relacional sobre os argumentos expostos até 

aqui, ao lado do objeto desta dissertação, percebe-se que o sistema de cooperativas 

agropecuárias no Brasil também acompanhou todo esse movimento do capital pelo 

espaço rural.  

 A criação e o desenvolvimento das cooperativas agropecuárias passaram a ser 

estimulados pelo Estado brasileiro com a implícita tática de tornarem-se instrumentos 

de organização do sistema de produção agrícola nacional. Além disso, as cooperativas 

sempre contaram com um „braço‟ das políticas públicas do Estado para articularem-se 

às condições estruturais “que priorizaram o econômico ao invés do social, tendo que 

atingir os mesmos graus de eficiência econômica compatíveis com a situação de 

mercado com a qual se defrontam” (SCHNEIDER, 1981, p.31). 

 Como resultado, muitas cooperativas agropecuárias fortaleceram-se econômica e 

infraestruturalmente enquanto agroindústrias de grande porte, o que acabou 

inviabilizando o princípio da participação efetiva e o controle da gestão por parte do 

quadro de associados (SCHNEIDER, 1981). Neste caso, “o agigantamento das 

cooperativas como empresas, por si só, produz como consequência o distanciamento da 

cooperativa nas relações com os associados, e também com os princípios ideológicos do 

sistema” (SERRA, 2013, p.35). 

 O recorte territorial paranaense também ilustra esse processo, pois “a história do 

cooperativismo paranaense não apresenta muitas diferenças comparada à história do 

cooperativismo brasileiro” (SERRA, 2013, p.22).  

 No atual contexto, tem verificado-se que, mediante um modelo de submissão aos 

ditames do grande capital, o espaço rural do Paraná apresenta-se subalterno à presença 

do capital global, que, por sua vez, encontra-se articulado ao grande capital nacional. 

Desta maneira, consolida-se a lógica produtiva imposta pela ação territorial de empresas 

multinacionais do agronegócio e de cooperativas agropecuárias que possuem o domínio 

de determinadas cadeias produtivas (FAJARDO, 2008).  

 Em outras palavras, as multinacionais e as cooperativas agropecuárias presentes 

no Paraná são agentes que vêm promovendo um modelo de agricultura pautado na 

produção de commodities agrícolas, visando atender ao mercado global, e gerando um 

saldo muito expressivo em termos de produção e rentabilidade. Prova disso é o Paraná 
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ter apresentado uma participação correspondente a 19% de toda a safra agrícola do país, 

segundo dados da OCEPAR para o ano de 2014. 

 As cooperativas paranaenses estão “entre as mais desenvolvidas do país em 

termos de volume de produção, transformação de matéria-prima e no número de 

associados”, (SERRA, 2013, p.21) e, historicamente, sempre estiveram em sintonia com 

as estratégias e interesses do Estado. 

 Uma vez que o espaço rural torna-se submisso à dinâmica do capital, nota-se que 

os direcionamentos e as atribuições postas aos agentes econômicos presentes nessa 

porção do espaço – principalmente agroindústrias e cooperativas agropecuárias – 

também passam a ser orientados a partir dos princípios de acumulação. Mas, por outro 

lado, é necessário considerar que as cooperativas agropecuárias, mesmo adquirindo 

características e estratégias de atuação quase idênticas às de uma empresa capitalista, 

ainda guardam um diferencial no que refere-se à sua estrutura organizacional, pois 

promovem o desenvolvimento de seu quadro associativo através de mecanismos de 

gestão que priorizam a ascensão dos agricultores cooperados. Partindo dessa premissa, 

as cooperativas podem ser encaradas como agentes de organização do espaço, 

contribuindo para a promoção de desenvolvimento regional e territorial. 

 Nesse sentido, justifica-se a projeção de análise desta pesquisa sobre as 

cooperativas holandesas, em especial a Castrolanda, interpretando-as como agentes do 

território. Nos capítulos que seguem, procuramos traçar uma analogia entre a trajetória 

dessas cooperativas e da respectiva inserção ao modelo de desenvolvimento que foi 

vivenciado na agricultura brasileira e paranaense. Consequentemente, buscaremos 

compreender como os direcionamentos das políticas agrícolas do rural paranaense 

refletiram na ação territorial das cooperativas em análise. 

 Para auferir como os mecanismos adotados pelas cooperativas influenciam na 

sua ação territorial, faz-se necessário identificar as estratégias de cooptação de 

pequenos, médio e grandes produtores agrícolas, e a inserção desses, junto ao quadro 

associativo.  

Será que através da ação territorial as cooperativas estariam estabelecendo o 

próprio uso do território, ditando um padrão produtivo a ser seguido pelos agricultores, 

em concordância com o movimento do capital sobre o espaço rural? 

 A cooperativa Castrolanda, especificamente, possui potencial para articular 

perspectivas de desenvolvimento territorial? Suas ações sobre o território contribuem 

para a promoção do desenvolvimento e da equidade social no espaço rural? 
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 A partir dessas indagações, o próximo tópico apoia-se numa argumentação que 

enfatiza os conceitos de desenvolvimento e de território, considerando-os como 

importantes ferramentas analíticas para embasar os objetivos desta pesquisa.  

 Visando uma perspectiva teórica mais autônoma e endógena, a dimensão 

territorial do desenvolvimento tem sido responsável por nortear diversos estudos em 

Geografia Agrária. Seguindo esse raciocínio, pretende-se que essas discussões 

contribuam analiticamente para identificar a ação territorial da cooperativa que 

selecionamos. 

 Portanto, o próximo tópico inicia-se com uma argumentação sobre a carga 

axiológica carregada pelo conceito de desenvolvimento. Sem o intuito de aprofundar as 

discussões em torno desse conceito, busca-se definir a concepção que alinha-se aos 

objetivos deste trabalho. 

 

1.2 O território e a questão do desenvolvimento 

 

 Os argumentos que apresentamos até aqui procuraram apresentar algumas 

implicações da relação entre o espaço rural e a introdução da dinâmica capitalista, uma 

vez que, acompanhando o movimento histórico do capital, essa porção do espaço 

geográfico também passou a integrar-se ao processo de desenvolvimento econômico.  

 Entretanto, atribuir relevância somente às características da esfera econômica é 

desconsiderar as demais esferas que incidem sobre o espaço, além de apresentar-se 

como uma visão conceitualmente rasa, que, de certa forma, traz distorções à 

interpretação do conceito de desenvolvimento para a Geografia, durante muito tempo.  

 Tendo em vista que esse conceito baseia-se numa concepção muito mais ampla, 

pretendemos iniciar uma discussão que evite um uso ingênuo do desenvolvimento, para 

aproximar sua aplicabilidade teórica aos espaços rurais. Pretende-se chegar a uma 

essência da noção de desenvolvimento que aproxime-se de uma abordagem mais 

progressista e isonômica. 

 O termo desenvolvimento, por sua essência, surge carregado de diversos 

significados que foram a ele embutidos ao longo da história, estando fundamentalmente 

ligado a uma noção de transformação, de mudança – desde que essa seja encarada de 

forma positiva (SOUZA, 1996). Trata-se de um termo muito amplo, que vem passando 

por crises conceituais e mudanças discursivas ao longo da história.  
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 Ribeiro (2008, p.119) considera que as sociedades ocidentais foram aquelas cujo 

conjunto de valores deu sustentação à noção de desenvolvimento, a começar pelo 

pensamento da Grécia Antiga, pela corrente Iluminista e, mais tarde, pelas Revoluções 

Industriais, e aos respectivos padrões socioeconômicos associados a elas. Ribeiro (2008, 

p.117) argumenta que o desenvolvimento “é uma das ideias básicas da cultura europeia 

ocidental, e que se opor a ela é uma heresia quase sempre severamente punida”. 

 Em Souza (1996, p.05), também encontramos uma defesa de que “o solo cultural 

onde a ideia de desenvolvimento se enraíza é, por excelência, a modernidade, que por 

sua vez é cria dessa entidade histórico-geográfica chamada Ocidente”. Nesse sentido, a 

penetração dos valores ocidentais nos mais longínquos povos e civilizações da 

contemporaneidade estaria ligada à construção de um projeto de mundo hegemônico 

que buscou „ocidentalizar‟ diversas formações sociais. 

 Por possuir esse caráter sustentado no moderno e alicerçado no paradigma 

racionalista, o desenvolvimento acabou por criar geografias e ordens de poder mundiais, 

que moldaram estruturas sociais e meta narrativas próprias. Foi essa concepção que 

procurou legitimar a ideia de desenvolvimento como principal caminho para o bem-

estar social, alinhando-se a uma interpretação etapista desse conceito. 

 Entretanto, o período que sucede as grandes guerras mundiais trouxe renovações 

ao discurso e ao conceito de desenvolvimento, buscando renová-lo a partir de 

abordagens mais flexíveis, deslocando a centralidade do discurso, que pautava-se 

basicamente na esfera do crescimento econômico.  

 Essa renovação surge a partir de um novo contexto de mundo onde os impactos 

da metanarrativa da modernidade, da expansão do capitalismo industrial, e do 

liberalismo de mercado começam a sofrer críticas. Maluf (2000, p.41) enxerga essa 

mudança na  

natureza contraditória dos processos sociais e econômicos e as 

tensões e conflitos que eles geram, especialmente a pressão 

oriunda dos movimentos sociais, constituiu-se certamente num 

elemento indutor, talvez o principal, de transformações 

localizadas e gerais. Há também justificativas propriamente 

econômicas para a necessidade de mudanças, como as contidas 

na proposta de transformação produtiva com equidade que 

orienta as formulações da CEPAL desde o início da década de 

1990. 

 Essa crítica de Maluf (2000) procura desvendar as características de um 

arcabouço e de uma lógica exógena, estruturalista e funcionalista que dissemina-se, por 

exemplo, em várias economias latino-americanas a partir da segunda metade do século 
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XX. Alegava-se que o modelo de crescimento econômico alicerçado na expansão 

industrial seria o melhor caminho para alcançar o desenvolvimento com equidade social 

nos países subdesenvolvidos. Reis (2005, p.03) entende esse processo como a „metáfora 

da globalização‟, cujo discurso alimentou um ideal estruturalista e funcionalista para o 

desenvolvimento, onde as relações entre os espaços e os atores são hierárquicas e 

previsíveis, e que tais relações implicam sempre em uma lógica de derivação e 

submissão do nível inferior (local) para o nível superior (global).  

 Desta maneira, procuramos estabelecer sintonia com o pensamento de autores 

que procuram atribuir um novo sentido para a noção do desenvolvimento. Maluf (2000) 

é um deles, pois afirma que o „pacote‟ de valores, crenças, ações políticas e de discursos 

que sustentaram o projeto da modernidade, bem como de sua expansão para além dos 

limites dos países centrais, são argumentos que justificam as críticas em torno das 

concepções tradicionais do desenvolvimento.  

 Soma-se a isso o afloramento do discurso pós-moderno, que surge como mais 

um dos sustentáculos dessa renovação conceitual, a partir do pensamento de Lyotard 

(1986), Giddens (1991), para citar exemplos de autores que rompem com a visão linear 

em torno do desenvolvimento, considerando noções de caráter mais relacional, subjetivo 

e, também, territorial (SOUZA, 1996). 

 Desta forma, os novos adjetivos embutidos em torno do conceito de 

desenvolvimento – social, ambiental, sustentável, territorial, rural, dentre outros – 

representam novas experiências históricas e são fruto de diferentes momentos de 

integração do sistema capitalista. Cabe, então, a afirmação de Souza (1996, p.05) de que 

“a ideia de desenvolvimento contém inarredável carga axiológica antes mesmo de sofrer 

apropriação ou qualificação por parte de alguma escola de pensamento ou ideologia 

específica”.  

 Dentro dessa onda de renovações em torno do desenvolvimento, defende-se aqui 

a noção de desenvolvimento pelo viés territorial, enxergando nessa concepção um 

caminho para ampliar o protagonismo dos atores de determinado território, a fim de que 

eles sejam inseridos nos debates acerca do desenvolvimento. 

 Segundo o pensamento de Abramovay (2000, p.06), a noção de desenvolvimento 

territorial vem sendo incorporada nos últimos anos dentre os estudos sociais, bem como 

aos órgãos e instituições públicas voltadas ao planejamento territorial. 
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Trata-se de uma valorização dada ao território, sendo este 

entendido como uma organização complexa que alia a base 

física de relações entre indivíduos e empresas, e também um 

tecido social, com raízes históricas, configurações políticas, 

econômicas e culturais em jogo (ABRAMOVAY, 2000, p.06). 

 Dentro da Geografia, o conceito de território tem sido cada vez mais valorizado 

por aqueles que se debruçam ao tentar responder a problemática da relação entre a 

sociedade e espaço. As diversas perspectivas teóricas em torno desse conceito 

geográfico o tornaram amplamente difundido dentre os estudos sociais, sendo que cada 

ciência tende a abordar o conceito a partir de determinada perspectiva. 

 Reis (2005, p.01) elenca alguns elementos que considera fundamentais para a 

emergência de estudos territoriais ou a ascensão dessa visão que, segundo o autor, 

seriam: a importância da variável espacial para a análise social, a busca por equidade 

socioeconômica – superar as assimetrias regionais –, e a importância dada ao enfoque 

territorial na formação de estruturas econômicas e dinâmicas sociais atuais. Para o autor, 

essa seria a „razão de ser do território‟, e que fundamenta seu caráter integrador. 

 Sendo assim, o desenvolvimento a partir do viés territorial emerge como uma 

nova proposta para a formulação de políticas públicas que, segundo Cunha (2000, p.49), 

manifestam-se como um “sopro renovador nas questões políticas relacionadas ao 

desenvolvimento que, muito lentamente, transfere-se da universidade para os órgãos 

públicos (...)”. Essa concepção renovada passa a considerar o substrato territorial, 

justamente pela essência relacional que o território carrega, por esse ser definido sempre 

dentro de um conjunto de relações histórico-sociais, além de também possuir diferentes 

temporalidades (HAESBAERT, 2004, p.101). 

 Boisier (1999) alega que um enfoque territorial aplicado às políticas públicas de 

desenvolvimento possibilita a superação de intervenções pontuais e centralizadas. No 

caso do Brasil, tamanha a dimensão e complexidade de seu território, o enfoque 

relacional presente na abordagem territorial permite que o Estado possa intervir de 

maneira mais equilibrada, à medida que promove ações de desenvolvimento. Boisier 

(1999, p.314, 315) afirma sua posição quando defende que 

Os maiores entraves para o avanço mais rápido da 

descentralização parecem residir no enraizamento cultural. 

Séculos de organização política centralizada e de organização 

trabalhista dependente, de um Estado incontestavelmente 

pesado, de uma sociedade civil sem força, de clientelismo nas 

relações sociais, de alteridade culposa na racionalização das 

interpretações da situação pessoal e coletiva são fatores que 
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dificultam uma mudança de atitude para a assimilação de 

modelos mais autônomos. 

 Boisier (1999) admite que existem diversos fatores que impedem a elaboração 

de modelos reais para o planejamento de políticas públicas eficazes. Dentre tais fatores, 

talvez o mais relevante se encontre na variável cultural e organizacional dos gestores 

públicos, pois “faz-se necessário um esforço para escapar definitivamente da tradicional 

explicação baseada na alteridade culposa, tão incrustada na cultura latino-americana” 

(BOISIER, 1999, p.319). 

 Justifica o autor, que a chamada „síndrome de alteridade culposa‟ (BOISIER, 

1999, p. 319) seria uma das respostas para o fracasso das regiões, uma doutrina comum 

nos países latino-americanos, e que tem sido responsável por imobilizar uma série de 

projetos e ações desenvolvimentistas, basicamente pela falta de capacitação cognitiva 

dos gestores locais. Trata-se de um problema de caráter metodológico, arraigado na 

forma como os projetos e as políticas públicas vêm sendo colocados em prática, pois 

tem-se aplicado um diagnóstico fundamentado num paradigma racionalista que, por sua 

natureza, procura fragmentar ao invés de integrar as ações. 

 Neste sentido, a interpretação territorial do espaço seria aquela que melhor 

possibilita a compreensão do funcionamento e da coordenação dos processos coletivos, 

bem como o papel dos atores e de suas respectivas inter-relações (REIS, 2005). Além 

do que, o território não é o substrato, o espaço social em si, mas sim um campo de 

forças com relações de poder operando sobre um substrato referencial (SOUZA, 1995). 

 Numa interpretação muito ousada e coerente que se tem sobre a „essência‟ do 

território, Reis (2005, p.10) procurou estabelecer as principais dimensões que abrangem 

esse conceito geográfico. Num árduo exercício filosófico, o autor prescreveu que um 

território é formado fundamentalmente por uma dimensão de proximidade entre os 

atores, e que a identidade partilhada coletivamente pode fornecer as bases para a criação 

de densidades dentro dos territórios. Tais densidades seriam construídas a partir de 

interações continuadas, ordens constitucionais que coordenam a ação dos atores sociais, 

que podem ir ao encontro, ou não, dos contextos institucionais e de governança que 

estão em vigência.  

 A partir disso, esse autor aponta para a formação de diversas matrizes dentro dos 

territórios, arquitetando aquilo que chama de „polimorfismo estrutural‟, cuja ideia 

remete ao entendimento de que o mundo é polimórfico, que existem espaços de 
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autonomia e que a incerteza e as trajetórias inesperadas fazem parte do mundo social 

(REIS, 2005). 

 Ainda, Reis (2005, p.07) alega que “uma epistemologia do território deve 

considerar a superação de uma visão funcionalista dos territórios, passando a ser 

considerada uma visão que supere o ideal organicista das estruturas sociais para uma 

noção que reconheça o polimorfismo dos territórios”.  

 Grosso modo, o território possuiu essencialmente uma natureza incerta, 

inesperada, que não pode ser descrita meramente com fins estruturalistas e 

funcionalistas. Além disso, o autor considera que é possível “entender o território a 

partir de seu papel e significado próprios, não apenas como sendo derivado de 

determinações hierárquicas” (REIS, 2005, p.11). 

 Essa é uma proposta ousada de Reis (2005), em sua busca por uma 

„epistemologia do território‟, tratando-se de um novo caminho para compreender o 

território em sua relação com o desenvolvimento rural, o que é considerado de suma 

importância para o embasamento teórico desta pesquisa. 

 Abordar o território enquanto expressão e produto de interações protagonizadas 

por atores sociais (p.08) é, para o autor, um elemento crucial para a análise da 

morfologia do poder nas sociedades contemporâneas. A análise do território, enquanto 

espaço de tensões, deve ser encarada, também, a partir do poder, das inter-relações entre 

atores e instituições que se inscrevem no espaço. Nesse sentido, as ações de 

desenvolvimento territorial devem partir de propostas integradoras e ecléticas, 

enfatizando sempre a busca pela autonomia dos atores que protagonizam determinado 

processo. 

 Abrindo um parêntese para retomar o exemplo das políticas públicas aplicadas 

ao rural, podemos perceber, a partir da década de 1990, uma proeminência de iniciativas 

que têm buscado contemplar uma ótica territorial. São propostas de políticas públicas 

cujo enfoque de ações passa a considerar todos os setores e atores presentes em 

determinado território, não sendo voltados somente a alguns setores e atores 

especificamente. Entretanto, é fundamental que essas ações busquem, de fato, a essência 

do enfoque territorial do desenvolvimento, tendo na autonomia (individual e coletiva) 

seu princípio ético e político. No próximo capítulo, iremos aprofundar a discussão sobre 

as políticas de desenvolvimento territorial rural. 

 Portanto, mesmo diante do fato, de que “nos processos de desenvolvimento 

afloram interesses divergentes entre os diferentes atores individuais e coletivos que 
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atuam num determinado território, os quais têm diversas e conflitantes percepções da 

realidade” (CUNHA, 2000, p.58), é fundamental que se evidenciem os embates entre os 

atores do território, pois são esses os que poderão transformar as divergências políticas 

em convergências políticas, aproximando-se de um ambiente harmônico, que objetive a 

promoção do desenvolvimento a partir de um caráter integrador, progressista e 

isonômico.  

 Dentro dessa perspectiva, um dos mecanismos fundamentais para pensar o 

desenvolvimento rural está no estímulo à criação do capital social nos territórios, 

entendendo-o como um elemento propulsor da autonomia política e do desenvolvimento 

territorial. Propor a adoção de um pacto territorial a partir do incentivo ao capital social, 

como clama Abramovay (2000), seria o mesmo que romper com práticas clientelistas 

muito existentes no campo político brasileiro, comuns em regiões conservadoras e 

pouco dinâmicas, com elites locais fechadas e rígidas. 

 O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), como autarquia responsável 

por planejar e executar políticas de desenvolvimento rural, define o capital social como 

um  

conjunto de relações (pessoais, sociais, institucionais) que 

podem ser mobilizadas pelas pessoas, organizações e 

movimentos, visando a um determinado fim; o capital social 

tem na sua raiz processos que são, a um só tempo, baseados e 

geradores de confiança, reciprocidade e cooperação (BRASIL, 

2005, p. 9). 

 O capital social corresponde a um conjunto de recursos cujo uso abre caminho 

para o estabelecimento de novas relações entre os habitantes de uma determinada região 

(ABRAMOVAY, 2000). Assim sendo, o conceito de capital social pode ser definido 

por características de organização social, como confiança, normas e sistemas que 

contribuam para aumentar a eficiência nas relações políticas de um grupo social, 

facilitando ações coordenadas pelo grupo, e indo ao encontro dos princípios da 

confiança e da cooperação. Eis a base do capital social, determinada pelo nível de 

confiança entre os atores locais de um determinado grupo social, construindo propostas 

que contribuam e incentivem a autonomia do grupo enquanto um conjunto de atores 

políticos.  

 Abramovay (2000, p.04) considera que a “a noção de capital social permite ver 

que os indivíduos não agem independentemente, que seus objetivos não são 

estabelecidos de maneira isolada, e seu comportamento nem sempre é estritamente 

egoísta”. Desta forma, o capital social pode emergir em um ambiente onde a cooperação 
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e a interação entre pequenas iniciativas empresariais possam florescer. A partir de então, 

essa troca de informações tende a criar um ambiente propício para o surgimento de 

inovações técnicas, que fortaleçam os laços dos atores locais e promovam o 

desenvolvimento de um grupo social.  

 Um ambiente de cooperação entre as empresas é, fundamentalmente, um dos 

pilares sustentadores do capital social nos territórios que, consequentemente, pode 

promover o processo de desenvolvimento territorial. Portanto, é fundamental que se 

busque combinar o capital social ao território, pois o “desenvolvimento territorial apoia-

se na formação de uma rede de atores trabalhando para a valorização dos atributos de 

certa região” (ABRAMOVAY, 2000, p.11). 

 Diante da argumentação e do posicionamento teórico apresentados neste 

capítulo, poderíamos considerar as cooperativas agropecuárias como provedoras do 

capital social no território onde desenvolvem suas ações? Sendo um agente econômico 

que estrutura-se a partir de uma proximidade e interação entre seus atores (cooperados e 

colaboradores), a ação territorial das cooperativas sobre o rural estaria contribuindo para 

o desenvolvimento do território? Essas questões elementares suscitam a realização deste 

estudo.  

 Uma das atribuições necessárias para buscarmos respostas a esses 

questionamentos seria reconhecer a morfologia do poder presente no território de ação 

da cooperativa Castrolanda. Nesse caso, um foco de investigação que procure observar 

o mapa relacional do poder no espaço, sua distribuição entre os agentes, atores e 

instituições locais, faz com que o geógrafo contribua com propostas de 

desenvolvimento mais justas e integradoras (REIS, 2005, p.17). Ou seja: reconhecer de 

onde emana o poder que organiza e estrutura determinado território, e estabelecer o 

papel dos atores que desenvolvem a dinâmica econômica e social desse espaço, são 

aspectos fundamentais para a presente investigação. 

 Portanto, o próximo capítulo parte do pressuposto de que a figura e o papel do 

Estado são fundamentais, sendo ele o principal ente articulador de propostas para o 

desenvolvimento dos territórios. No caso específico das cooperativas agropecuárias, foi 

o Estado quem acompanhou seu processo de criação, direcionou grande parcela de suas 

ações, estimulou suas atividades em alguns períodos de bonança, e as apoiou nos 

períodos de crise e recessão econômica. Daí a importância de traçarmos, no próximo 

capítulo, algumas considerações sobre a articulação do Estado com as cooperativas e, a 
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partir dessa articulação, indagações sobre qual o resultado dessa relação, em termos de 

desenvolvimento territorial.  

 Não é pretendido o resgate de um histórico detalhado sobre a origem do Estado, 

mas, sim, esboçar considerações sobre algumas políticas de desenvolvimento rural, e 

sobre os mecanismos que repercutem no funcionamento do substrato espacial de sua 

atuação: o território. 
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CAPÍTULO 2 

ESPAÇO RURAL E ESTADO: ESTRATÉGIAS DE PODER E 

DESENVOLVIMENTO 

 

 Partindo da premissa de que o desenvolvimento territorial pode ser alcançado a 

partir de relações de horizontalidade e de integração entre os atores do espaço, 

prosseguiremos nossa argumentação dando ênfase aos conceitos de Estado, poder e 

políticas públicas. 

 Trata-se de uma interpretação a respeito das intencionalidades do Estado em 

atribuir funções aos territórios e ao espaço rural, com vistas a alinhá-los a partir de 

determinados usos e, desta forma, contribuir para a consolidação da divisão do trabalho 

e para a organização funcional dos territórios (SANTOS, 1996). 

 Ao considerarmos as transformações do espaço rural brasileiro a partir do nosso 

histórico de formação territorial, certamente iremos nos aproximar de um quadro 

analítico onde, em um primeiro momento, o rural tornou-se palco da implantação e 

fixação de ciclos econômicos de exploração, com relevância à cana-de-açúcar, ao café e 

ao extrativismo madeireiro, compondo o arranjo territorial que sustentou o modelo 

econômico agroexportador. Em um segundo momento, dentro das políticas de 

substituição de importações, o rural teve papel fundamental ao integrar-se à dinâmica 

industrial do país, via instalação do CAI. Recentemente, com a adoção de uma postura 

política econômica neoliberal, a flexibilização das formas de gerência e organização 

produtiva também atingem o rural, caracterizando novas dinâmicas relacionais a esse 

espaço.  

 A partir dessa ótica de análise, entendemos que o espaço rural brasileiro 

estruturou-se como um lócus influenciado diretamente por uma lógica externa que, por 

sua vez, é fruto do alinhamento do Estado brasileiro aos processos de 

internacionalização do capital e da divisão internacional do trabalho. 

 Resignado ao olhar do colonizador, o Estado brasileiro, quando de sua 

emancipação política, viu-se cristalizado diante das consequências de seu passado de 

colonização e exploração. A influência direta de algumas classes dominantes, a exemplo 

da oligarquia rural e da elite urbana/industrial, resultou na criação de um arcabouço 

político que serviu como plataforma de atuação dessas mesmas classes e setores, o que 

sustentou um arranjo territorial bastante desequilibrado. 



45 
 

 Aliado a isso, Santin (2007, p.323) expõe sua visão de que, no Brasil, “a noção 

de poder local está vinculada ao coronelismo, patrimonialismo e personalismo no 

exercício do poder político”. Práticas historicamente incorporadas na política brasileira, 

e reproduzidas em suas ramificações administrativas (governos estaduais e municipais), 

marcadas por características retrógradas no campo da política, como, por exemplo, a 

troca de favores entre os entes políticos e elites econômicas locais (clientelismo), o 

favorecimento de interesses individuais em detrimento de interesses coletivos 

(individualismo), além de práticas políticas marcadas pela coerção e pelo domínio 

econômico dirigido por determinados grupos de poder local (coronelismo) (SANTIN, 

2007). 

 Esse histórico de formação territorial marcado por relações de clientelismo, 

individualismo e coronelismo seria capaz de justificar a origem de alguns problemas 

crônicos da sociedade brasileira. Podemos elencar alguns exemplos concretos desse 

processo: a defasada composição de nossa estrutura fundiária; a indiscutível questão 

agrária; o inchaço e a macrocefalia dos grandes centros urbanos; os problemas de déficit 

habitacional, além de vários outros aspectos que poderiam ser citados a título de 

referenciar as nefastas condições políticas e econômicas da formação territorial 

brasileira. 

 Devido a uma combinação de elementos, sabemos que o território e o rural 

brasileiro tomaram rumos de desenvolvimento notadamente desiguais em termos 

regionais, originando as chamadas zonas opacas e zonas luminosas, lugares que 

apresentam disparidades quanto à densidade técnica, científica, informacional e 

organização territorial (SANTOS; SILVEIRA, 2001). 

 Nesse sentido, ainda é um grande desafio político no Brasil fomentar projetos e 

políticas públicas alinhadas às reais necessidades dos territórios e dos espaços rurais, 

quebrando a inércia vislumbrada historicamente na esfera política do país. Defendemos 

aqui uma concepção de que o Estado efetue intervenções territoriais, respeitando as 

particularidades locais, e traçando um projeto de desenvolvimento com inclusão social 

nos territórios mais oprimidos.  

 Diante dessa problemática, o conteúdo deste capítulo apresenta uma reflexão 

sobre algumas características do Estado, interpretando-o como principal aparelho 

ideológico da modernidade, e agente transformador do espaço. Portanto, tornou-se 

necessário inserir uma reflexão a respeito das relações de poder existentes entre Estado 

e sociedade civil. Além disso, buscamos refletir a fundo sobre o conceito de políticas 
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públicas, identificando suas principais temáticas e metodologias. Finalmente, o capítulo 

reitera, de maneira breve, a função das políticas públicas agrícolas e das 

intencionalidades do Estado em sistematizar o setor agrícola do país. 

 Além disso, o capítulo objetiva criar um enredo habilitado em articular, de 

maneira histórica, a relação entre Estado e cooperativismo no Brasil. Insistimos na 

alusão do Estado enquanto interventor do setor agrícola para criar uma linha de 

raciocínio capaz de demonstrar as intenções que foram depositadas pelo Estado nessas 

instituições. Seguindo esta abordagem, pretende-se identificar as transformações 

estruturais e produtivas vivenciadas pelo cooperativismo agrícola no país.  

 Sendo assim, os argumentos que serão trazidos tornarão possível uma 

contextualização entre a trajetória do cooperativismo agrícola nacional e a trajetória das 

cooperativas que compõem este estudo.  

 De maneira específica, estamos buscando uma reflexão sobre o papel do Estado 

na organização do espaço rural, como ele direciona suas intenções e gerencia o setor 

agrícola, através de políticas públicas e de intervenções territoriais. O tópico baseia-se 

nas concepções de autores da Geografia e de áreas afim, como Coelho (2011), Geraldi 

(2012), Raffestin (2011), Santin (2007), Serra (2013), Souza (2006), Souza (2011), 

entre outros.  

 

2.1 O Estado e as políticas públicas agrícolas 

 

 O Estado moderno é uma entidade dotada por um complexo arranjo político. A 

ele são atribuídas inúmeras funções voltadas ao regimento da sociedade. Podemos 

comparar a estrutura interna do Estado com a de um grande organismo, formado por um 

conjunto de indivíduos, instituições, órgãos e ramificações administrativas responsáveis 

por determinadas funções.  

 Através de seu ordenamento jurídico-institucional, o Estado é onipresente na 

vida social: ao controlar todo o território sob sua tutela, tornando-se o principal agente 

de organização do espaço. A partir daí, decorre a ideia do Estado como entidade 

máxima de poder na sociedade. 

 Contudo, há de se considerar que nas literaturas do pós-guerra, o poder também 

passou a ser relacionado a outras instâncias da sociedade. Trata-se de um elemento 

dotado de enorme abstração. Portanto, uma análise que considere que o poder emana 

somente da figura do Estado pode revelar-se empobrecedora para a presente discussão. 
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Já nos alertara Raffestin (2011, p.46), em sua célebre obra “Por uma Geografia do 

Poder”, publicada em 1980, que: “dizer que o poder é o Estado significa mascarar o 

poder”. 

 Diante disso, comecemos por considerar o conceito de poder partindo de um viés 

estritamente relacional, para, posteriormente, associá-lo com a figura do Estado. 

 Em tese, o poder não é um objeto natural, uma materialidade, mas sim uma 

prática social, uma relação entre atores, agentes e sujeitos sociais, constituída 

simbolicamente no espaço/tempo. Interpretando a noção de poder em Michel Foucault, 

Souza (2011, p.104) diz que não existe “algo unitário e global chamado poder, mas 

unicamente formas díspares, heterogêneas, em constantes transformações. O poder não 

é um objeto natural, uma coisa; é uma prática social, e, como tal, constituída 

historicamente”. Além disso, o poder sempre se estabelece de maneira intencional, e 

não subjetiva. Onde há poder, há resistência – de onde originam-se relações 

dissimétricas. 

 Outra contribuição sobre o conceito de poder provém de Poulantzas (2000, 

p.149), que enxerga o poder na “capacidade de uma classe realizar seus interesses em 

oposição à capacidade (e interesses) de outras classes: o campo do poder é, assim, 

estritamente relacional”. Diante disso, o poder, antes de qualquer atributo, é marcado 

essencialmente, como sendo uma relação e, em muitos casos, uma relação dissimétrica, 

desproporcional. A título de exemplo, os oligopólios empresariais representam 

nitidamente a dissimetria do poder na sociedade. 

 Em uma análise dotada de enorme fôlego intelectual, Raffestin (2011, p.52) 

procurou decifrar a complexa e dinâmica relação entre poder e espaço, alegando que os 

trunfos do poder caracterizam-se em três instâncias elementares: a população, elemento 

dinâmico de onde procede uma ação e „nasce‟ o poder;  o território, lugar do poder no 

espaço, o lugar de todas as relações; e, por fim, os recursos, que determinam os 

horizontes e os alcances possíveis da ação, ou seja: são a finalidade do poder, aquilo que 

ele objetiva deter. 

 O pensamento de Raffestin também considera o poder como perene na história 

social, sendo descrito como uma relação multiescalar e instável. Ele “manifesta-se por 

ocasião da relação, e está presente em cada relação, na curva de cada ação: insidioso, ele 

aproveita-se de todas as fissuras sociais para infiltrar-se até no coração do homem” 

(RAFFESTIN, 2011, p.46-47). Deve-se admitir, então, que há “uma infinidade de 
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campos de poder em um sistema social, em razão da multiplicidade de relações 

possíveis” (RAFFESTIN, 2011, p.58). 

 Quanto ao conceito de Estado, Raffestin o interpretou como sendo uma entidade 

formada por uma população e um território, desde que estes possuam certo grau de 

autonomia. Segundo o seu pensamento, a linguagem do Estado, em seu discurso 

legitimador, busca instaurar uma lógica que atribui sentido somente àquilo que lhe é de 

interesse (RAFFESTIN, 2011). Nesse sentido, o Estado se comporta como um ente 

político que procura controlar e estruturar a sociedade civil, formando um „par 

dicotômico‟ para/com esta (BOBBIO, 1986).  

 Entretanto, não fosse pela organização da sociedade civil, não existiria a 

possibilidade da coexistência de grupos de poder para além do Estado, que buscam 

auferir suas demandas, contestando a centralização do poder político na figura do 

Estado. Nota-se, portanto, que as relações de poder encontram-se cada vez mais 

cristalizadas com a atuação de grupos locais, de organizações da sociedade civil, de 

iniciativas empresariais do setor privado, além das instituições públicas, que 

representam o próprio Estado. 

 Em muitos casos, esses grupos de poder oriundos da sociedade são 

representados por movimentos sociais, pela opinião pública e, principalmente, por 

grupos locais dotados de poder econômico. Esses grupos, por sua vez, possuem certa 

influência política para „disputar‟ ou pressionar o Estado na formulação e aplicação das 

políticas públicas. 

 Assim, o Estado move-se de acordo com o movimento da sociedade. Mas há de 

considerar-se que ele não se comporta de maneira equilibrada, pois, diante desse 

processo relacional da sociedade, sempre haverá tendências em favorecer determinados 

segmentos da sociedade, dotados de maior influência econômica e política (lobby), em 

detrimento de outros. Sendo assim, as políticas públicas hegemônicas do Estado irão 

atingir o território de forma seletiva.   

 Neste contexto, quando Raffestin (2011, p.51) afirma que “os homens perderam 

sua capacidade de transformação, que foi dada às organizações”, significa que sua 

interpretação enxerga que a sociedade civil e os demais grupos de poder passam a 

defrontar-se não mais única e exclusivamente com o Estado, mas também com outras 

instâncias dotadas de enorme poder. Através do pensamento de Raffestin, podemos 

perceber como o poder também é um elemento fortemente enraizado no mercado. 
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Mediante o poder exercido pelos agentes do mercado, notadamente pelas grandes 

corporações econômicas, o poder do Estado constantemente rearranja-se.  

 Com as mudanças técnicas e políticas oriundas da fase globalizante, novas 

atribuições, mecanismos, situações e direcionamentos políticos foram postos ao Estado. 

Este precisa, agora, reorientar seu posicionamento: ser mais intervencionista ou mais 

liberal frente aos domínios e ao poder do mercado. Diante das multifacetadas esferas do 

poder do período histórico atual, a autonomia e os princípios do Estado foram 

rearticulados diante do novo espectro político e econômico colocado em jogo, bem 

como de uma complexa morfologia do poder (HAESBAERT; LIMONAD, 1999). 

 Não temos a pretensão de aprofundar a discussão sobre os embates que tratam 

das escalas e dos níveis de intervenção política, mas nos posicionarmos pela defesa de 

uma atuação política do Estado, que busque estratégias trans-escalares, rompendo com 

noções de caráter estruturalistas, para construir um projeto político dotado de políticas 

públicas mais progressistas e autônomas (VAINER, 2002). Necessário, portanto, que a 

sociedade civil organizada e os grupos locais de influência econômica e política 

busquem pressionar o Estado para que formule políticas públicas contra hegemônicas, 

ou seja, aquelas que atendam não somente aos interesses de uma classe dominante. 

 Refutam-se, neste trabalho, as concepções teóricas que apontam para uma 

crescente diminuição da função do Estado como agente regulador da sociedade e do 

território
3
. Pelo contrário, embora existam momentos de maior eminência da figura do 

Estado enquanto agente regulador do espaço, nas últimas décadas tem-se assistido a um 

ressurgimento da discussão sobre a importância das políticas públicas nos processos de 

organização espacial e desenvolvimento territorial. 

 Para iniciarmos nossa argumentação, é necessário ter em mente que toda e 

qualquer política pública possui intencionalidades e vinculações de caráter ideológico, 

e, mediante esse princípio, os teóricos que debruçam-se sobre essa temática têm 

procurado identificar quais são essas intencionalidades, bem como os aspectos da 

morfologia do poder presentes entre atores e agentes sociais dos territórios que serão 

por ela impactados.  

 O conceito de políticas públicas ganhou autonomia nas ciências sociais. Possui 

uma aptidão holística e está entrelaçado em diversas áreas do conhecimento, a começar 

                                                           
3
A exemplo do economista japonês Kenichi Ohmae autor da obra “O fim do Estado-nação: a ascensão das 

economias regionais” de 1996 (HAESBAERT, 2004). 
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pela sociologia, economia, geografia e ciência política, como bem descreve Souza 

(2006, p.25). 

do ponto de vista teórico-conceitual, a política pública em geral 

e a política social em particular são campos multidisciplinares, 

e seu foco está nas explicações sobre a natureza da política 

pública e seus processos. Por isso, uma teoria geral da política 

pública implica na busca de sintetizar teorias construídas no 

campo da sociologia, da ciência política e da economia. As 

políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades, 

daí por que qualquer teoria da política pública precisa também 

explicar as inter-relações entre Estado, política, economia e 

sociedade. Tal é também a razão pela qual pesquisadores de 

tantas disciplinas – economia, ciência política, sociologia, 

antropologia, geografia, planejamento, gestão e ciências sociais 

aplicadas – partilham um interesse comum na área, e têm 

contribuído para avanços teóricos e empíricos. 

 

 Esse trecho extraído de Souza (2006) expressa a polissemia que embasa o 

conceito de políticas públicas e afirma que as discussões teórico-metodológicas em 

torno dessa temática têm ganhado consistência. 

 Neste sentido, as políticas públicas, segundo Souza (2006, p.25), podem ser 

definidas como um campo do conhecimento que busca “colocar o governo em ação e/ou 

analisar essa ação e, quando necessário, propor mudanças no cursos dessas ações”.  A 

autora ainda atesta que “a formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em 

que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em 

programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real” (SOUZA, 

2006, p.26). Por consequência, suas implicações no espaço têm o potencial de modificar 

a dinâmica de determinado território, o que explica o poder do Estado enquanto agente 

de transformação e organização do espaço. 

 De maneira geral, cada política pública possui uma organização metodológica 

que deve ser seguida para garantir sua eficácia. Neste aspecto, utilizamos a metodologia 

de Souza (2006, p.29) para, a título de ilustração, elencar o ciclo das políticas públicas: 

 

1) Definição de agenda: as pautas da política pública; 

2) Identificação de alternativas: as propostas da política pública; 

3) Avaliação das opções; 

4) Seleção das opções; 

5) Implementação; 

6) Avaliação; 
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 Além disso, a autora define a natureza de cada política pública elencando-as de 

acordo com sua finalidade em: políticas distributivas, políticas regulatórias, políticas 

redistributivas e políticas constitutivas; onde “cada uma delas vai gerar pontos ou 

grupos de vetos e de apoio diferentes (...)” (SOUZA, 2006, p.28). 

  Em concordância com a metodologia de Souza (2006), o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) – autarquia federal que realiza constantes diagnósticos das 

políticas públicas no país – baseia-se num alicerce teórico trazido por Jann e Wegrich 

(2007). Define o IPEA que o ciclo das políticas públicas passa pelos seguintes 

procedimentos: análise; formulação; escolha; implementação; avaliação de resultados; e 

complementa que 

a avaliação dos resultados está associada à fase final do modelo 

cíclico do processo de política pública, mas também está 

intimamente relacionada com os estágios iniciais, porque os 

efeitos verificados pela avaliação de resultados servirão como 

subsídios para as fases iniciais, sugerindo mudanças na política 

ou mesmo que ela termine (IPEA, 2014, p.13). 

 

 Entender como cada uma das políticas públicas influencia no desenvolvimento 

das regiões é de suma importância para se compreender e apreender quais os melhores 

instrumentos para diminuir as desigualdades regionais brasileiras e melhorar o padrão 

de vida das pessoas em cada parte do país (IPEA, 2014, p.17). 

 Diante disso, é importante destacar que todo esse aparato metodológico que 

encobre os ciclos das políticas públicas não deve ser uma tarefa exclusivamente do 

Estado e daqueles que os representam transitoriamente, ou seja, dos governos 

representados por grupos partidários (partidos políticos). Para além do Estado, a 

sociedade civil, os grupos de poder e as instituições devem criar mecanismos de 

acompanhamento das políticas públicas que estão sendo planejadas.  

 Do ponto de vista geográfico, as políticas públicas podem ser encaradas como 

uma ferramenta de transformação do espaço, tendo na figura do Estado o principal 

agente indutor dessa transformação. Neste trabalho, nos interessa identificar algumas 

das políticas públicas voltadas ao rural brasileiro e, especificamente, ao cooperativismo 

agropecuário, analisando as repercussões dessas políticas na organização do espaço 

rural e do setor agrícola. Nossa atenção à temática se justifica pela necessidade de 

compreendermos as relações entre o Estado e as cooperativas agropecuárias, objetos 

desta dissertação.  
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 Nesse contexto, um panorama histórico sobre a atuação do Estado no espaço 

rural é encontrado em Coelho (2001). O autor destaca que, no Brasil, “as tentativas de 

se estabelecer uma política agrícola datam de fins do século XIX, e foram centradas na 

criação de mecanismos de financiamento” (p.03). Interpretando os seus argumentos, 

percebemos que o surgimento das políticas públicas voltadas ao espaço rural brasileiro 

classificam-se, num primeiro momento, por sua natureza constitutiva e regulatória. 

 Entretanto, a década de 1930, período que marca a transição da República Velha 

para o Estado Novo, simbolizou o início de uma crescente intervenção do Estado em 

relação às políticas agrícolas. Esse período histórico foi marcado pelo interesse do 

Estado em organizar e subsidiar, via fomento de crédito, as atividades econômicas da 

oligarquia rural, além de inserir o país na macro conjuntura econômica do sistema-

mundo através do estímulo à exportação da produção agrícola.  

 Essa postura do Estado, marcada pelo incentivo ao financiamento, continua 

presente, pois destaca Coelho (2011, p.03), que 

No Brasil, a despeito das limitações de natureza orçamentária e 

dos grandes avanços, nos últimos anos, em termos da 

implantação de instrumentos de política agrícola menos 

intervencionistas, o crédito rural oficial continua sendo a 

espinha dorsal do sistema de financiamento à agricultura; e os 

instrumentos de apoio à comercialização e de transferência de 

risco dependem pesadamente do apoio do Estado. 

 

 Desta forma, o Estado brasileiro sempre acompanhou com rigor os rumos do 

setor agrícola. Coelho (2011) utilizou-se de interessante metodologia para sistematizar 

as políticas públicas voltadas ao setor agrícola brasileiro, classificando-as em quatro 

momentos: 

 

1) Fase da agricultura primitiva (1930-1965): predomínio de políticas públicas que 

buscavam organizar e centralizar os principais setores da produção agrícola 

nacional. Derivam-se dessa fase as políticas desenvolvidas por Getúlio Vargas, 

responsável por criar algumas autarquias voltadas à gestão de relevantes culturas 

do país, principalmente café e cana-de-açúcar
4
. 

 

                                                           
4
 Visando organizar a política cafeeira do país, Getúlio Vargas cria o Conselho Nacional do Café (CNC), 

em 1931. Logo em seguida, cria o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), no ano de 1933.  
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2) Fase da modernização da agricultura (1965-1985): exprime os interesses do 

Estado em subsidiar o projeto de criação do Complexo Agroindustrial brasileiro. 

Resultou na expansão da fronteira agrícola e no avanço das monoculturas 

mecanizadas sobre o espaço rural. Essa fase também simbolizou um forte 

intervencionismo do Estado no setor agrícola, pela aplicação, em larga escala, de 

subsídios e fomentos ao crédito rural. Como consequência, o Estado direcionou 

ações para o crescimento quantitativo da produção de grãos, consolidando o 

objetivo de posicionar o país como um grande produtor global de commodities 

agrícolas.  

 

3) Fase de transição da agricultura (1985-1994): período dominado por 

mecanismos de reajuste macroeconômico e pela execução de sucessivos planos 

de controle inflacionário, ocasionando políticas orçamentárias restritivas, 

voltadas à estabilização inflacionária. Evidencia-se um comportamento austero 

do Estado no que diz respeito aos subsídios e créditos voltados ao setor agrícola. 

Devido a essa conjuntura econômica, diversos agentes do setor agrícola 

nacional, dentre os quais incluem-se as cooperativas agropecuárias, vivenciaram 

processos de reestruturação interna. Destaca-se, além disso, a anuência do 

Estado para a entrada maciça de capital estrangeiro junto ao setor agrícola 

nacional, com a finalidade de um „resgate‟ da produção agrícola em um cenário 

de instabilidade econômica. Cabe destacar, por fim, que esse período sinalizou o 

início de algumas preocupações com a questão ambiental nas políticas agrícolas. 

 

4) Fase da Agricultura Sustentável (a partir de 1995): com a adoção do Plano Real 

e reestabelecimento do equilíbrio inflacionário, a postura do Estado para/com o 

setor agrícola passou um período de transição. Observou-se uma mudança de 

posicionamento do Estado baseada em uma menor regulação e intervenção, 

dando maior liberdade aos investimentos privados e aos mecanismos de fusão e 

aquisição de empresas (liderados pelas multinacionais do setor agroindustrial), 

resgatando a solidez financeira de parte do setor. Essas medidas representaram 

uma postura política notadamente neoliberal, predominantes na agenda 

econômica do país durante o período. Por outro lado, houve uma forte 

intervenção do Estado em projetos de reestruturação do quadro financeiro de 



54 
 

diversas cooperativas agropecuárias de grande porte. Além do mais, novas 

pautas voltadas ao desenvolvimento rural foram colocadas em prática, como, por 

exemplo, a mudança do enfoque setorial para o enfoque territorial nas políticas 

públicas. A “valorização” da agricultura familiar e a presença cada vez mais 

constante da questão ambiental também ilustram essa mudança de enfoque. 

 

 Essa cronologia resgatada de Coelho (2011) demonstra, historicamente, a 

coexistência do intervencionismo do Estado junto ao setor agrícola. Dadas as 

particularidades, e a sua importância para a economia nacional, o Estado manteve-se 

firme no suporte do empresariado e das instituições do setor agrícola, demonstrando 

estar sempre disposto a discutir e subsidiar seus projetos. 

 Fundamentado por um ideal desenvolvimentista e modernizador, o Estado deu 

prioridade às políticas públicas de caráter setorial, visando modernizar a produção 

agrícola nacional para aumentar a produtividade e os ganhos do setor. Nesse processo, 

teve que depositar um conjunto de forças para compor o quadro estrutural do CAI 

brasileiro. Orientado a partir dessa premissa, o Estado conduziu o setor agrícola 

nacional a um comportamento exigido pelo mercado externo, e isso repercutiu 

espacialmente na expansão das monoculturas mecanizadas no território brasileiro. 

 Em relação ao cooperativismo agropecuário, o Estado também demonstrou um 

comportamento bastante intervencionista. Serra (2013, p.35) converge seus argumentos 

para o que chama de uma “relação mútua entre cooperativas e Estado”, em que as 

primeiras dependeram do Estado para acelerar seu crescimento, enquanto o segundo 

dependeu das cooperativas para fazer valer sua política agrícola. Entretanto, à luz dos 

objetivos deste trabalho, essa relação será discutida com maior fôlego na sequência do 

texto. 

 Defende-se, neste estudo, que o Estado deva estimular não somente as políticas 

de desenvolvimento setorial, voltadas basicamente às exigências do mercado. Neste 

caso, é possível identificar certa alternância de prioridades nas políticas agrícolas após o 

ano de 1995, quando começaram a ser praticadas algumas políticas contra hegemônicas, 

cujos enfoques metodológicos deslocam-se de uma proposta setorial para um proposta 

relacional. Isso acabou repercutindo na dinâmica do espaço rural, uma vez que pôde ser 

observada maior pluralidade nas intervenções do Estado, voltadas aos agentes e atores 

do rural. 
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 Aliado a esse argumento, Laubstein (2011) acredita estar havendo uma 

renovação das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural, compreendendo-as 

como fruto de um conjunto de respostas resultantes de falhas do mercado e da aplicação 

de políticas públicas voltadas à criação de mercados alinhados, que favorecem apenas a 

determinado setor agrícola. 

 Tendo em vista essas circunstâncias, é possível constatar, tanto no nível 

institucional quanto no nível acadêmico, um desdobramento cada vez mais abrangente 

nas políticas e nos estudos sobre o espaço rural, não sendo mais aquelas 

predominantemente agrário-setoriais de outrora. Atualmente, é comum o surgimento de 

abordagens heterogêneas e integradoras, em que o espaço rural tem se integrado junto 

aos processos de desenvolvimento.  

 O argumento aqui defendido é que o espaço rural deve ser encarado como um 

espaço relativizado, devido à grande diversidade de processos econômicos, sociais e 

culturais que nele florescem em diferentes contextos. Portanto, as abordagens traçadas 

recentemente sobre o rural têm considerado as amplitudes quantitativa e qualitativa que 

nele estão presentes. E, como consequência, observa-se um maior fomento de políticas 

públicas de natureza redistributiva sobre o rural. 

 Ao encontro de nossa argumentação, Kageyama (2008) acredita não existir um 

modelo fixo e acabado que represente fielmente o espaço rural e a ruralidade. São 

conceitos e categoriais que serão operacionalizadas de acordo com influências, 

conjunturas e metodologias próprias de cada lugar, de cada pesquisador, ou instituição.  

 Quando consideradas as renovações atribuídas ao conceito de desenvolvimento 

apresentado no Capítulo 1, o enfoque territorial passa a compor as estratégias de 

desenvolvimento rural. São abordagens renovadas que diferenciam-se (pelo menos no 

âmbito conceitual) das políticas de desenvolvimento do setorial agrário, muito presentes 

no período de constituição do CAI no Brasil.  

 Para ilustrar essa mudança de enfoque, podemos citar algumas medidas tomadas 

pelo Estado a partir de meados da década de 1990. Mesmo que timidamente, a partir 

dessa década, foram acentuadas algumas medidas de regularização fundiária, com 

projetos de colonização de terras públicas e legitimação de posse de terras, indo ao 

encontro das exigências do Estatuto da Terra
5
. 

                                                           
5
 Decreto nº 87.457/82 e Decreto nº 91.214/85. http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/hist%C3%B3rico. 

Acesso em 20/11/2015. 

http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/hist%C3%B3rico
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 Na esfera federal, por exemplo, o governo de Itamar Franco foi responsável por 

criar, no ano de 1994, o Programa de Valorização da Pequena Produção Rural 

(PROVAV), o qual adotou uma nova metodologia para a concessão de créditos voltados 

especificamente a pequenos e médios produtores. Gonçalves (2012, p.52) considera que 

esse programa foi o embrião do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF), lançado anos depois, em 1996, pelo governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso (GONÇALVES, 2012). 

 Grosso modo, esses programas foram responsáveis por aproximar os pequenos e 

médios produtores agrícolas das linhas de crédito e de financiamento da produção, 

resultando, sincronicamente, na inserção dessa categoria nos ditames do mercado 

agrícola e na lógica de reprodução do capital.  

 Essa mudança de enfoque metodológico reverbera também na escala estadual. 

No estado do Paraná, por exemplo, há a criação do Programa Integrado de Apoio ao 

Pequeno Produtor Rural (PRÓ-RURAL) no ano de 1981. O PRÓ-RURAL visava, 

dentro de seus principais objetivos, fornecer linhas de crédito, financiamento e 

assistência técnica, abrindo possibilidades para a comercialização da produção dos 

pequenos produtores agrícolas, identificados, naquela ocasião, como proprietários de até 

50 hectares de terra (CUNHA, 2003). 

 Outro reflexo dessa nova conjuntura foi a criação de uma autarquia responsável 

unicamente pela elaboração e execução de políticas públicas nacionais de 

desenvolvimento territorial rural: o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 

Originado pelo Decreto nº 3.338/2000, o MDA surgiu para contrabalancear as políticas 

do Ministério da Agricultura, que possuíam um enfoque notadamente setorial, 

comprometidas com  os interesses da agricultura mecanizada de grande escala. 

(http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/hist%C3%B3rico. Acesso em: 20/11/2015).  

 A título de ilustração das ações do MDA, podemos citar o Programa Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT), que estabelece 

critérios para classificar os territórios rurais no Brasil
6
 (Mapas 1 e 2). 

 

 

 

 

                                                           
6
 Os mapas 1 e 2 apresentam, respectivamente, a localização dos territórios rurais apoiados pelo MDA, no 

Brasil e no Paraná, para o ano de 2014. 

 

http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/hist%C3%B3rico
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Mapa 1: Territórios Rurais apoiados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário em 2014 

 

 

 
Fonte: www.sit.mda.gov.br/caderno_estadual.php. Acesso em: 03/12/2014. 

 

http://www.sit.mda.gov.br/caderno_estadual.php
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Mapa 2: Territórios Rurais apoiados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário no Estado do 

Paraná em 2014 

 
 Fonte: www.sit.mda.gov.br/caderno_estadual.php Acesso em 03/12/2014. 

 Segundo o MDA
7
,  

Para que os territórios sejam incorporados no programa, eles 

precisam atender a alguns critérios estabelecidos, tais como: o 

máximo de 80 habitantes por Km², não ultrapassando a 50 mil 

pessoas por município; ter uma representação consolidada da 

sociedade civil e do poder público; e possuir um conselho 

estadual rural sustentável, capaz de analisar as questões 

levantadas pelos municípios. Cabe a Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT/MDA) verificar e absorver 

os novos territórios, além de submeter ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural (Condraf) à inclusão. (...) A partir da 

inserção, os novos territórios passam por um processo de 

organização e planejamento para a elaboração dos planos de 

desenvolvimento rural sustentável - responsáveis por trazer um 

diagnóstico mais preciso sobre os municípios e de estabelecer 

metas e diretrizes para o avanço territorial. 

 O georreferenciamento feito pelo MDA, identificado nos Mapas 1 e 2, revela a 

grande abrangência espacial dos territórios rurais no Brasil durante o ano de 2014, 

sendo 160 catalogados em todo o território nacional, 22 catalogados na Região Sul do 

país, e 07 catalogados especificamente no estado do Paraná. 

                                                           
7
http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/mais-74-territ%C3%B3rios-rurais-s%C3%A3o-incorporados-

ao-programa-de-desenvolvimento-sustent%C3%A1vel#sthash.lfX1q0az.dpuf. Acesso em 20/11/2015. 

 

http://www.sit.mda.gov.br/caderno_estadual.php%20Acesso%20em%2003/12/2014
http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/mais-74-territ%C3%B3rios-rurais-s%C3%A3o-incorporados-ao-programa-de-desenvolvimento-sustent%C3%A1vel#sthash.lfX1q0az.dpuf
http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/mais-74-territ%C3%B3rios-rurais-s%C3%A3o-incorporados-ao-programa-de-desenvolvimento-sustent%C3%A1vel#sthash.lfX1q0az.dpuf
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 Após o processo de implantação, alguns levantamentos feitos pelo MDA 

revelaram os resultados e os impactos territoriais dessas políticas. Segundo a autarquia, 

o êxito do PRONAT foi verificado em municípios com perfis produtivos homogêneos. 

Do contrário, naqueles com um perfil produtivo heterogêneo foram observados embates 

entre os atores e entidades representantes desses territórios (MDA, 2014). 

 De qualquer forma, são exemplos que demonstram certa preocupação do Estado 

em abrir um diálogo com as categorias sociais do rural, antes depreciadas pelas políticas 

públicas. Por outro lado, também é necessário observar que ações como essa, que 

denotam a um Estado inclusivo, buscam, de certa forma, incluir o pequeno e médio 

produtor apenas na sua dimensão mercantil (GERALDI, 2012, p.157). Assim, o 

comportamento do Estado pode ser visto como de um operador do processo de 

territorialização do mercado, utilizando-se, para isso, das políticas de desenvolvimento 

rural. 

 Daí provém a crítica de Geraldi (2012), que, em um estudo detalhado sobre o 

PRONAT, revelou o encaixe macro político do Estado brasileiro aos interesses das 

políticas internacionais de desenvolvimento rural, influenciadas por instituições 

supranacionais, como o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), e o 

Banco Mundial (BM). Como economista, o autor acredita que 

a política dos territórios rurais é uma técnica apropriada pelo 

MDA para despolitizar o desenvolvimento, transformando-o no 

movimento racional e simples do progresso espaço-temporal do 

mundo (GERALDI, 2012, p.157). 

 Na linha de raciocínio desse autor, o fomento do Estado para/com as políticas de 

desenvolvimento rural entrou em sintonia com as principais instituições que formulam 

políticas públicas de desenvolvimento territorial na América Latina. São instituições 

que (re)produzem um discurso colonialista, exógeno e homogeneizador, atrelado ao 

desenvolvimento. E, através desse discurso, articulam a economia do território com o 

mercado, impondo mudanças nos padrões de emprego e produção (GERALDI, 2012). 

 No entanto, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Estado 

passou a incorporar práticas de descentralização administrativa, para criar novos 

recortes territoriais de desenvolvimento, e dar vazão a políticas públicas que atendessem 

a algumas demandas reprimidas até então, como é o caso da agricultura familiar. O 

enfoque territorial do Estado integrou os agricultores familiares ao mercado, visando 
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criar uma série de mecanismos (macroeconômicos e homogeneizadores) para continuar 

promovendo a reprodução do capital no espaço rural. 

 O exemplo do programa PRONAF também se encaixa nessa interpretação, pois, 

ao aproximar o pequeno produtor de linhas de crédito fornecidas pelos bancos, deu 

condições para um aumento da sua capacidade produtiva e renda. Entretanto, esse 

suposto protagonismo dos agricultores familiares serviu para que fossem inseridos a 

uma lógica de produção com características notadamente capitalistas. Como resultado, o 

Estado disciplinou o agricultor familiar, padronizando sua ação a uma realidade 

controlada por ele (GERALDI, 2012). 

 Vale abrir um parêntese para mencionar a pauta da questão agrária. Com essa 

mudança de enfoque nas políticas públicas do rural, a questão agrária – talvez um dos 

maiores entraves para o desenvolvimento democrático do país – foi ofuscada no âmbito 

da agenda política federal. A partir da última década do século XX, e início do século 

XXI, a questão agrária (leia-se reforma agrária) foi abafada por “questões” agrárias 

menos abrangentes. Com isso, o Estado, em sua postura frente ao espaço rural, 

conseguiu transformar a questão agrária nacional na questão do desenvolvimento rural. 

 Para finalizarmos a discussão deste tópico, defendemos um desenvolvimento 

territorial aplicado em concordância com a polissemia e a amplitude do conceito de 

território destacados por Reis (2005). Ao tratar do espaço rural no Brasil, é necessário 

resgatar medidas estruturais vinculadas à democratização do uso e acesso à terra. A 

reforma agrária, pauta política deixada de lado nos últimos anos, é o exemplo mais 

eminente desta questão. Um projeto de nação, no Brasil, deveria, necessariamente, 

passar pelo enfrentamento da reforma agrária. Do contrário, o Estado continuará 

perpetuando um estigma histórico, carregado desde a formação territorial do país. 

 Portanto, a difícil incumbência de promover o bem-estar social, em sociedades 

de formação histórica desigual, pode ser enfrentada através de políticas públicas 

embasadas sob a ótica do território. Este trabalho sustenta a ideia de que o espaço rural, 

formado por grupos sociais capazes de promover um desenvolvimento endógeno, torna-

se um lócus privilegiado para a ação do Estado.  

 Mesmo o país possuindo um setor agrícola totalmente vinculado e preso à 

dinâmica industrial, é possível encontrar algumas exceções de grupos sociais que ainda 

lutam para desenvolver práticas agrícolas autônomas, que circundam a perspectiva 

capitalista predominante, e buscam melhorar o desenvolvimento humano das pessoas 

que habitam esse espaço.  
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 O que podemos considerar é que, tanto em nível acadêmico quanto institucional, 

as visões ingênuas e simplistas sobre o espaço rural têm sido cada vez mais 

confrontadas por outras abordagens mais integradoras, que buscam considerar a base ou 

o substrato territorial do rural. Devido a isso, o espaço rural tem demonstrado estar 

entrelaçado a diversos setores da sociedade e da reprodução da vida social. E, desta 

forma, suas relações com o espaço urbano têm se modificado e se complementado cada 

vez mais. 

 O que foi defendido neste capítulo, portanto, é que o Estado, em conjunto com a 

sociedade civil, busque planejar políticas públicas transformadoras para o espaço rural, 

tendo, como princípio metodológico norteador, a escala territorial. O próprio IPEA 

reconhece que “não existe uma escala de análise capaz de sintetizar toda a dinâmica 

regional que seja mais precisa que as outras, sendo que uma abordagem multiescalar 

(territorial) revela-se útil para um melhor entendimento da maioria das questões 

regionais” (IPEA, 2014, p.12). O estudo do IPEA complementa dizendo que  

é digno de nota que a maior parte das intervenções no território 

exige uma complexa combinação de ações e de articulações 

entre os diferentes níveis de governo (federal, estaduais, locais, 

ou ente público regional) e os demais entes privados que 

perpassa muitas vezes os limites administrativos e, portanto, 

torna parcial e incompleta a análise por meio de um único 

recorte territorial (p.12-13). 

 Entretanto, é fundamental pensar em uma estrutura de governo capaz de romper 

com as práticas denunciadas por Santin (2007), que resultam em uma autonomia 

relativa do Estado, cuja estrutura está “permeada de influências internas e externas, 

grupos de interesse, movimentos sociais, cada qual com maior ou menor grau de 

influência, a depender do tipo de política pública formulada” (SOUZA, 2006, p.27).  

 Essa adversidade pode ser confrontada a partir de uma articulação conjunta entre 

a sociedade civil e os grupos de poder local, visando a elaboração de políticas 

públicas/projetos eficientes, transparentes e progressistas, que realmente possibilitem o 

desenvolvimento dos recortes territoriais do país, que necessitam dessas intervenções. 

Em outras palavras, está em jogo a tarefa de organizar o território de maneira isonômica 

e responder aos enormes desafios de promover um desenvolvimento regional/territorial 

mais equilibrado. 

 Sendo assim, partiremos para a última argumentação deste capítulo. Na 

pretensão de contextualizar o objeto e o recorte espacial deste estudo, é necessário 
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buscar uma reflexão que associe as políticas de incentivo à imigração àquelas voltadas à 

promoção do cooperativismo agrícola. Tais medidas do Estado resultaram na 

configuração espacial foco de investigação desta pesquisa. Acreditamos que, desta 

forma, o embasamento teórico-metodológico da pesquisa estará concluído.  

 

2.2 Cooperativismo Agropecuário e Estado: algumas considerações 

  

 A idealização do cooperativismo enquanto sistema de organização social surgiu 

no século XVIII, no contexto europeu pós Revolução Industrial. Pensemos no ambiente 

econômico que se criara na Inglaterra em seu processo de industrialização, onde os 

preceitos do liberalismo econômico sustentavam um cenário de competitividade entre os 

grupos econômicos e as classes sociais, gerando condições profícuas para o surgimento 

de algumas contrariedades inerentes às práticas capitalistas: desigualdade e segregação 

social. 

 Eis o contexto de emersão do cooperativismo, que nasce propondo um projeto de 

organização social que se confrontasse ao paradigma capitalista/liberal da época. Seus 

princípios de organização se sustentavam pela solidariedade, liberdade, equidade e 

trabalho em equipe. 

 Em 1844, surgiu a Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale
8
, no bairro 

homônimo da cidade de Manchester/Inglaterra, responsável pela elaboração dos 

princípios universais do cooperativismo que, dali, iriam se espalhar por diversas partes 

do mundo (SERRA, 2013).  

 A partir da eclosão do cooperativismo na Inglaterra e do surgimento de diversas 

cooperativas pelo continente europeu, surgiu a necessidade da criação de uma 

instituição reguladora da política cooperativista. O surgimento da Aliança 

Cooperativista Internacional (AIC), no ano de 1895, atendeu a essa premissa. Segundo a 

entidade, uma cooperativa se define como “uma associação de pessoas que se unem, 

voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidade econômicas, sociais e 

culturais comuns, através de uma empresa de propriedade comum e democraticamente 

gerida” (ACI, 1998 apud BRDE, 2003, p.08). 

                                                           
8
 Serra (2013, p.10) destaca que “no dia 24 de outubro de 1844, um grupo de tecelões da localidade de 

Rochdale, região metropolitana de Machester na Inglaterra, fundou a primeira cooperativa, dando a ela o 

nome de “Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale”. Essa sociedade baseava-se em 10 princípios 

básicos que acabaram norteando a organização do sistema cooperativista moderno em todo o mundo. 



63 
 

  Devido a sua forte presença na organização social da Europa, não foi por acaso 

que o cooperativismo chegou ao Brasil, por intermédio das colônias de imigração 

europeias. O grande movimento migratório, responsável por deslocar ao país cerca de 

40 milhões de europeus durante as décadas de 1870 a 1930 – planejado, subsidiado e 

executado pelo Estado –, visava substituir a mão de obra escrava pela força de trabalho 

dos imigrantes (GONÇALVES, 2012). Nesse contexto, a influência da imigração 

europeia foi fundamental para o surgimento das primeiras organizações cooperativistas 

no Brasil. 

 Serra (2013) destaca que a primeira delas data do ano de 1889
9
, localizada no 

município de Ouro Preto/MG. O autor alega que “as primeiras cooperativas surgem para 

suprir gêneros de consumo de primeira necessidade, e para garantir a defesa dos 

pequenos produtores frente aos riscos do mercado, sem seguir os princípios universais 

de Rochdale” (SERRA, 2013, p.15). Desta forma, o arcabouço jurídico-institucional do 

cooperativismo brasileiro precisou ser moldado a partir desse período. Serra (2013) 

destaca ainda que, num primeiro momento, as cooperativas surgiram pontualmente à 

margem das políticas públicas, sem serem projetadas pelo Estado. 

 Na virada do século XIX para o século XX, o Brasil assistiu ao florescimento 

das primeiras cooperativas do setor agropecuário. Contextualizar esse setor do 

cooperativismo, especificamente, é o que nos interessa nesta seção. 

 A gênese do cooperativismo agropecuário no Brasil está fortemente associada à 

criação das colônias de imigração alemã e italiana na região Sul do país. Os migrantes 

europeus foram se estabelecendo em pequenas propriedades agrícolas, característica que 

oportunizava a criação de um sistema de trabalho em grupo, com vistas a superar as 

adversidades de aclimatação física e cultural impostas pelo processo migratório. Soma-

se a isso, a herança do cooperativismo europeu como fator determinante para sustentar a 

organização trabalhista desses migrantes, em torno do ideal cooperativista. 

 No entanto, do ponto de vista jurídico, foi a partir da instauração da República e 

da promulgação da primeira Constituição Federal (1891) que, de fato, foram criadas as 

condições para a organização de entidades de classe, visando a garantia e a defesa de 

                                                           
9
 Anos depois, a Constituição de 1891, no artigo 72, iria garantir a liberdade de associação entre grupos 

de pessoas (GONÇALVES, 2012). 

 



64 
 

seus direitos
10

. Dessa conjuntura regulatória emergem as bases jurídicas do sistema 

cooperativista no Brasil e, a partir de então, a relação entre Estado e cooperativismo 

passou a se estreitar.  

 Na década de 1930, durante a instauração do Estado Novo, as cooperativas 

foram vistas como uma necessidade nacional para organizar a gestão de determinados 

setores produtivos (SERRA, 2013). No segmento agropecuário, especificamente, o 

Estado passou a utilizar o cooperativismo como mecanismo estratégico para promover a 

diversificação do cultivo agrícola do país (GONÇALVES, 2012).  

 Cabe lembrar que, durante essa década, o contexto político e econômico do 

Brasil estava influenciado pela crise de superprodução de 1929, o que impôs certo 

enfraquecimento da oligarquia agrária do país. Percebendo os efeitos da crise de 1929, o 

governo provisório passou a investir na criação de uma legislação específica ao 

cooperativismo, visando gerenciar as cooperativas que já existiam e fomentar o 

surgimento de novas cooperativas. 

 Neste contexto, as políticas públicas voltadas ao cooperativismo agropecuário 

passaram a se alinhar (e até mesmo a se confundir) com aquelas voltadas ao setor 

agrícola. O Estado vislumbrou no cooperativismo agropecuário um mecanismo de 

incentivo à diversificação de culturas agrícolas para tornar a agricultura e a economia 

nacional menos dependentes do café (GONÇALVES, 2012). 

 Através do Decreto nº 22.239/1932, sancionado pelo presidente Getúlio Vargas, 

o Estado passou a regular e a incentivar a expansão das cooperativas, principalmente, 

através do mecanismo de isenção de impostos. Concebido por um viés estruturalista, de 

cima para baixo, esse decreto tornou-se um marco regulatório para a organização do 

sistema cooperativista no Brasil, e foi considerado o primeiro dispositivo jurídico 

prescrito pelo Estado, para organizar as políticas agrícolas voltadas ao cooperativismo. 

 Os principais objetivos do Estado com o decreto eram organizar o sistema 

cooperativista agrícola nacional, organizar o setor cafeeiro diante da crise, promover a 

produção de alimentos para o mercado interno, e consolidar o modelo econômico 

urbano-industrial, suplantando a base econômica do modelo agroexportador (SERRA, 

2013, p.16). Desta forma, as intervenções do Estado em relação ao cooperativismo 

                                                           
10

A exemplo do Decreto nº 979/1903 que permite a organização dos trabalhadores rurais para a defesa de 

seus direitos, e do Decreto nº 1.637/1907 que autoriza a criação de sindicatos profissionais e sociedades 

cooperativas no país (GONÇALVES, 2012, p. 17). 
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foram alinhadas à mesma lógica setorial que seria aplicada no processo de 

modernização da agricultura. 

 Entretanto, apesar desse forte intervencionismo estatal, a década de 1940 ficou 

marcada pela estagnação e fechamento de diversas cooperativas no país. Guiado pela 

recessão econômica do período pós-guerra, o Estado preocupou-se em prestar 

assistência somente àquelas cooperativas agropecuárias ligadas diretamente à 

exportação de matéria-prima (GONÇALVES, 2012, p.20). 

 A partir dessa prática, as cooperativas contempladas pelo apoio do Estado, e, 

que, até então, obtinham êxito econômico, acabaram induzidas à verticalização, 

processo caracterizado por uma integração vertical de todas as etapas da cadeia 

produtiva, da produção à comercialização.  

 Durante as décadas de 1950 e 1960, diversas cooperativas agropecuárias 

passaram por processos de verticalização. Neste caso, o incentivo do Estado foi para 

que as cooperativas deixassem de produzir e comercializar somente matéria-prima, pois 

o beneficiamento da produção poderia assegurar a inserção de seus produtos 

industrializados no mercado. E, ao induzir a verticalização, o Estado conseguiu efetivar 

aquilo que planejara em suas políticas voltadas ao setor agrícola: a agroindustrialização 

do setor, e a garantia de poder ser representado nesse cenário pelas cooperativas 

agropecuárias, dotadas, agora, das mesmas características do projeto do CAI. Por 

intermédio desse processo, as cooperativas de grande porte acabaram se fortalecendo 

economicamente, visto que a verticalização lhes garantiu novas vias de acumulação. 

 Para o encadeamento da verticalização das cooperativas, merecem destaque dois 

canais de sustentação implantados pelo Estado. A criação do Banco Nacional de Crédito 

Cooperativo (BNCC) e do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), que foram 

responsáveis por fornecer o suporte de crédito e financiamento necessários para o 

crescimento das cooperativas, convertendo-se em instrumentos chave no processo de 

verticalização. Foi justamente através desses órgãos que o Estado conseguiu dar solidez 

às cooperativas, para que criassem parques agroindustriais modernos e garantissem a 

infraestrutura necessária para o encaixe do cooperativismo agrícola ao modelo do CAI.  

 Cabe lembrar que, nesse período, o Brasil já contava com duas entidades de 

classe que, independentemente do Estado, representavam o sistema cooperativista do 

país: a Aliança Brasileira de Cooperativas (ABCOOP) e a União Nacional das 

Associações Cooperativistas (UNASCO). Essas duas entidades, que emergiram 
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juntamente ao contexto de florescimento do cooperativismo no país, não possuíam 

vínculos com as políticas do Estado para o cooperativismo (SERRA, 2013).  

 Devido a essa conjuntura, o Estado preocupou-se em formular um sistema de 

unificação das entidades do cooperativismo nacional com o propósito de transferir a 

gestão das cooperativas para sua tutela. Por intermédio do Ministério da Agricultura, o 

Estado cria, em 1969, a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), que tornou-se 

responsável por centralizar a organização de todos os ramos do cooperativismo 

nacional. 

 A criação do sistema OCB representou mudanças significativas no planejamento 

do cooperativismo brasileiro. Já nos primeiros anos de sua fundação, a entidade 

empenhou-se em formular a Lei nº 5.674/1971, marcada por estabelecer as bases da 

Política Nacional do Cooperativismo. Essa lei tornou-se responsável por rearranjar o 

setor, e especificar as regras para a criação de novas cooperativas no país (OCB, 2015). 

 Gonçalves (2012) e Serra (2013) são autores que identificaram algumas 

mudanças na conjuntura do cooperativismo brasileiro, após a instauração do sistema 

OCB e da política nacional, como, por exemplo: 

1) Enquadramento das cooperativas a um modelo de gestão empresarial; 

2) Simetria ao padrão agroindustrial de produção; 

3) Fortalecimento econômico das cooperativas; 

4) Aumento do poder estatal sobre o cooperativismo; 

5) Descumprimento do princípio da liberdade que deveria caracterizar o 

sistema cooperativista; 

 A partir de então, o cooperativismo agropecuário brasileiro, guiado 

rigorosamente pelos interesses do Estado, contribuiu de maneira significativa para a 

introdução de um novo perfil produtivo ao espaço agrário do país. Dando prioridade à 

inserção das lavouras mecanizadas, e ao „pacote‟ de técnicas e insumos introduzidos 

pela Revolução Verde, as cooperativas passaram a acompanhar o ritmo das 

transformações pelas quais passava o rural brasileiro. 

 A maioria das cooperativas agropecuárias de grande porte acabou alinhando-se a 

essa lógica, mas sem se preocupar diretamente com as repercussões deste processo 

sobre a vida dos produtores cooperados. Ora, uma vez que os pequenos e médios 

agricultores impactados por essa conjuntura não conseguem se adaptar ao novo modelo 

de produção, “a cooperativa não se interessa por um produtor falido, mas por um 
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produtor em ação, gerando mercadorias agrícolas, comprando insumos, realizando 

financiamentos” (LOUREIRO, 1981, p.153). 

 Tecendo críticas a essa atitude, Serra (2013, p.31) destaca que, diante das 

transformações, 

As cooperativas regionais não assumiram qualquer posição em 

defesa dos produtores associados, principalmente dos 

pequenos, mergulhados em crise por não se adaptarem ao novo 

modelo (...). E, sendo omissas, serviram aos interesses do 

Estado e passaram a cumprir importante papel na substituição 

das lavouras, em troca de subsídios que viabilizaram a 

construção de uma nova estrutura voltada ao recebimento, 

comercialização e industrialização de novos produtos que 

passariam a receber, com destaque para a soja, milho e trigo. 

 Eis, portanto, algumas consequências do processo de verticalização das 

cooperativas brasileiras: seguiram o mesmo perfil produtivo da agricultura técnico-

científica, adotando um comportamento análogo ao dos complexos agroindustriais do 

país; distanciaram-se cada vez mais dos princípios universais do cooperativismo e, além 

disso, comprometeram a autonomia e o desenvolvimento dos atores responsáveis por 

sustentar esse sistema.  

 Ademais, as cooperativas que não conseguiram se alinhar a essa lógica acabaram 

fechando suas portas ou sendo adquiridas por outras de maior porte. Como 

consequência, Gonçalves (2012, p.32) constatou que, durante a década de 1980, embora 

tenha ocorrido um aumento significativo no número total de cooperados, houve uma 

diminuição no total de cooperativas registradas no sistema OCB.  

 Já o estudo de Schneider (1981) identificou disparidades na disposição espacial 

das cooperativas agropecuárias do país. Segundo o autor, (1981, p.20) no ano de 1975, 

as regiões Sul e Sudeste concentravam, aproximadamente, 70% das cooperativas do 

país, concentrando também a concessão de créditos agrícolas. Além disso, já observava-

se que a participação das cooperativas na produção e comercialização dos produtos 

agrícolas do país era bastante significativa, correspondendo, respectivamente, a 84% e 

45% da produção de trigo e milho. Essa constatação demonstra que as cooperativas 

agropecuárias estavam reproduzindo a dinâmica de desenvolvimento prescrita pelo 

Estado ao setor agrícola nacional (SCHNEIDER, 1981). 

 Portanto, amparadas pela Lei do Cooperativismo e pelos mecanismos de 

verticalização, as cooperativas de grande porte se integraram aos ditames do CAI 

brasileiro, adotando, até mesmo, práticas de aquisição e fusão com outras cooperativas. 

Por outro lado, as cooperativas de pequeno porte foram condicionadas à falência, pois 
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não conseguiram acompanhar o ritmo das transformações produtivas que o Estado nelas 

depositava (GONÇALVES, 2012).   

 Inclusive, consta em Gonçalves (2012), que, durante as discussões da 

Assembleia Nacional Constituinte de 1987, houve uma forte pressão da Frente 

Parlamentar do Cooperativismo para flexibilizar a legislação sobre o cooperativismo no 

país, autorizando a atuação das cooperativas enquanto empresas de mercado. Embora 

essa articulação não tenha prosperado naquele momento, esse mecanismo acabou 

tornando-se uma realidade nos anos seguintes, visto pelas práticas de gestão e 

estratégias de mercado utilizadas pelas cooperativas após o seu agigantamento, 

enquanto agroindústrias. 

 Contudo, tão pouco a afirmação deste panorama, logo o cooperativismo 

agropecuário passaria por novas mudanças em sua conjuntura. Dessa vez, relacionadas 

ao quadro de desvalorização cambial, instabilidade econômica e inflacionária 

vivenciada em meados da década de 1980. Cabe lembrar que o apelo do governo militar 

aos empréstimos de capital estrangeiro deixou uma herança negativa na economia do 

país, marcada por um significativo aumento da dívida externa brasileira. 

 Essa situação comprometeu o Estado a partir de um estrangulamento de 

investimentos que reverberou em diversos setores da economia. Não por acaso, na 

década de 1980, muitas cooperativas brasileiras acabaram decretando falência e, 

obviamente, os cooperados tiveram que arcar com os ônus do processo. 

 O descontrole econômico enfrentado pelo Brasil recém-redemocratizado, além 

de gerar amplos embates ideológicos em torno da reestruturação econômica do país
11

, 

exigiu a adoção de programas de reestruturação interna do cooperativismo que foram 

chefiados pelo Estado. 

 Visando o refinanciamento das dívidas e o remanejamento dos investimentos 

aplicados ao cooperativismo agropecuário, práticas de reestruturação começaram a ser 

executadas pelo Estado durante a década de 1990. Gonçalves (2012) destaca que, 

embora a vulnerabilidade econômica ainda permanecesse sobre o quadro das 

                                                           
11

 “Em concordância com os mecanismos estabelecidos pelo sistema financeiro internacional e 

influenciado pelas políticas monetárias do FMI, o Brasil procurou desenvolver uma série de medidas 

estruturais em sua economia visando superar a galopante inflação que assolava o sistema financeiro do 

país nas últimas décadas do século XX. Ainda no governo militar e nos primeiros anos do período da 

redemocratização, foram criadas uma série de políticas que resultaram em planos de ajuste inflacionário 

(Plano Cruzado, Bresser, Verão, Collor, Real). Com a execução destes planos, esperava-se criar um 

cenário de equilíbrio inflacionário que se tornasse vantajoso para a ação dos agentes financeiros, visando, 

entre outras medidas, atrair investimentos e aumentar o fluxo de capital estrangeiro no país” (DIAS, B; 

VIDEIRA, S, 2016, p.04). 
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cooperativas agropecuárias, o controle da inflação assegurado pelo Plano Real garantiu 

que o estímulo de crédito agrícola voltasse a se tornar realidade. 

 Para retomar um cenário viável ao crescimento econômico das cooperativas, o 

Estado adotou uma série de políticas públicas que foram executadas gradativamente a 

partir de 1995, durante os governos dos presidentes Fernando Henrique Cardoso (1995 - 

2002) e Luiz Inácio Lula da Silva (2003 - 2010).  

 A fim de sistematizar essas políticas, apresenta-se, na sequência, uma cronologia 

baseada nos estudos de Pontes (2005), Graziano da Silva; Del Grossi & Del Porto 

(2006), Cazatotto & Pereira (2012), e Gonçalves (2012), que traz, de maneira resumida, 

as ações articuladas pelo Estado responsáveis pelo “reequilíbrio orçamentário” do 

cooperativismo agropecuário, e pelo estímulo à incorporação de técnicas agrícolas aos 

produtores penhorados e estagnados financeiramente: 

 

1) O Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária 

(RECOOP): formulado em 1995, e instaurado a partir da Medida Provisória nº 

1.781/98, o programa transferiu o risco das dívidas das cooperativas para a 

União, exonerando tanto os agricultores quanto as cooperativas dos embargos 

financeiros provenientes do endividamento. Foram, aproximadamente, 2,5 

bilhões de reais investidos no programa. 

 

2) Programa Especial de Sanamento de Ativos (PESA): instituído por meio da 

Resolução do Banco Central do Brasil (BACEN) nº 2.471, de 26 de fevereiro de 

1998, o programa foi responsável por refinanciar e sanar dívidas de valores 

maiores que R$ 200 mil.  

 

3) Programa de Incentivo ao Uso de Corretivos de Solos (PROSOLO): 

normatizado pelo BACEN, e implantado com o apoio do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o programa foi instituído 

através da Resolução n° 2.434, de 17 de agosto de 1998, visando fornecer linhas 

de crédito para a aquisição de insumos e corretivos de solo aos agricultores. 

 

4) Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos 

Associados e Colheitadeiras (MODERFROTA): normatizado pelo BACEN 

através da Resolução n° 2.699, de 24 de fevereiro de 2000, o programa 
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propiciou a criação de linhas de financiamento para a aquisição de tratores 

agrícolas, implementos associados, e colheitadeiras pelos produtores rurais e 

suas respectivas cooperativas. 

 

5) Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à 

Produção Agropecuária (PRODECOOP): mais um programa decretado pelo 

BACEN, vide Resolução n° 2.987, de 03 de julho de 2002, e com respaldo do 

BNDES. Propiciou a modernização dos sistemas produtivos das cooperativas, 

para que pudessem realizar o beneficiamento da produção, agregar valor aos 

seus produtos e lançá-los ao varejo. 

 

 Diante desse quadro de ações, é importante tecer uma interpretação sobre os 

possíveis propósitos do Estado. Embora programas como o RECOOP e o PESA tenham 

restaurado a liquidez de diversas cooperativas e produtores, e as cooperativas 

agropecuárias contempladas pelo RECOOP tenham atravessado momentos marcados 

por uma nova   arquitetura organizacional, seja pelo saneamento financeiro, por novos 

investimentos do Estado ou pelo aumento de eficiência e competitividade, esses atores 

do espaço rural acabaram sendo expostos aos efeitos da transição econômica neoliberal 

que o país passara. Criou-se, assim, um cenário caracterizado por um vício de 

empréstimos, como define Gonçalves (2012). 

 Além do mais, cabe destacar que o RECOOP foi um programa voltado 

explicitamente às cooperativas de grande porte, àquelas que obtinham dívidas 

condizentes ao montante de suas operações. As pequenas cooperativas ficaram à 

margem do RECOOP, assistidas pelo PESA, que visava refinanciar dívidas de menor 

valor. No entanto, fica claro que esses programas atingiram o sistema cooperativista de 

maneira seletiva. 

 Já o MODERFROTA E PROSOLO, elaborados com o amparo do BNDES e do 

BACEN, tornaram-se preceitos para introduzir elementos da agricultura técnico-

científica aos pequenos produtores agrícolas, procurando incluí-los junto à dinâmica da 

produção e do mercado agrícola a partir de uma visão produtivista e mercantil 

(GERALDI, 2012). Consequentemente, se, por um lado, esses programas aproximaram 

os pequenos produtores a processos de financiamento, garantindo-lhes aperfeiçoamento 

técnico, por outro, contribuíram para criar situações de endividamento através de 
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vínculos creditícios junto aos bancos, perpetuando o grau de submissão desses 

produtores aos interesses do Estado. 

 A partir dessa série de ações, o Estado vislumbrou no mecanismo de crédito de 

longo prazo um dispositivo dinamizador da economia agrícola, criando novas 

possibilidades de produção e consumo aos cooperados e suas cooperativas. Essas 

medidas justificam-se diante do potencial de representatividade do cooperativismo 

agropecuário perante o sistema OCB. Os dados da Tabela 1 demonstram que, no ano de 

2013, as cooperativas do ramo agropecuário representavam cerca de 23% do total de 

cooperativas do país, sendo responsáveis por, aproximadamente, 48% dos empregos 

gerados pelo sistema OCB. 

 Portanto, o Estado se utilizou dos bancos públicos como agentes articuladores do 

processo de reorganização econômica das cooperativas. Cazarotto & Pereira (2012, 

p.181) defendem que o papel dos Bancos de Desenvolvimento no crescimento 

econômico das cooperativas agropecuárias fundamenta-se pela intermediação de crédito 

de maneira flexível e acessível. Os bancos públicos passaram a ter fundamental 

importância na assessoria financeira das cooperativas, influenciando nos rumos de 

investimentos e na viabilidade de projetos, procurando, assim, evitar riscos de 

descontrole financeiro (CAZAROTTO; PEREIRA, 2012). 

Tabela 1: Panorama do Cooperativismo Brasileiro registrado no sistema OCB (2013) 

Ramo de Atividade Cooperativas Associados Empregados 

Agropecuário 

Consumo 

Crédito 

Educacional 

Especial 

Habitacional 

Infraestrutura 

Mineral 

Produção 

Saúde 

Trabalho 

Transporte 

Turismo e Lazer 

TOTAL 

1.597 

122 

1.034 

300 

6 

220 

130 

86 

253 

849 

977 

1.228 

25 

6.827 

1.015.956 

2.841.666 

5.725.580 

61.659 

247 

120.980 

934.982 

87.190 

11.600 

264.597 

226.848 

140.151 

1.696 

11.563.427 

164.320 

13.820 

39.396 

4.286 

7 

1.038 

6.496 

187 

3.387 

92.139 

1.929 

11.862 

18 

337.793 

Fonte: OCB. Elaborado pelo autor.   



72 
 

 Nesse contexto, ressaltamos a intensa atuação do Banco do Brasil nos programas 

RECOOP e PESA, prestando o devido suporte ao financiamento individual dos 

produtores cooperados. Além disso, o Banco do Brasil atendeu ao segmento da 

agricultura familiar e economia solidária, através do PRONAF (BANCO DO BRASIL, 

2004). O próprio Banco do Brasil, em nota lançada em 2004, reconhece e exalta o 

cooperativismo como “uma das formas mais apropriadas de organização da sociedade” 

(BANCO DO BRASIL, 2004, p.36). Diz ainda que as cooperativas agropecuárias 

“proporcionam inclusão social e o resgate da cidadania aos brasileiros. São 

responsáveis, em virtude do seu pioneirismo, pela organização de cadeias produtivas, 

difusão tecnológica e viabilização de infraestrutura” (p.37). 

 Na região Sul do país, especificamente, merece destaque a atuação do Banco 

Regional de Desenvolvimento (BRDE), como órgão de fomento e indutor do 

desenvolvimento econômico das cooperativas de produção agropecuária 

(CAZAROTTO;PEREIRA, 2012). A exemplo disso, o BRDE foi o principal 

responsável pela intermediação do programa PRODECOOP àquelas cooperativas. 

 O estudo de Cazarotto e Pereira (2012) revelou como as cooperativas da região 

Sul, principalmente as do estado do Paraná, estão aumentando gradativamente o 

percentual de industrialização dos seus produtos – consequência da verticalização – e 

solicitando vastas linhas de crédito de longo prazo
12

 (Tabela 4). O alinhamento das 

cooperativas sulistas ao PRODECOOP via BRDE assegurou o encadeamento da 

modernização de seus sistemas de produção, comercialização e distribuição. O leitor 

observará nos resultados do Capítulo 4, como as cooperativas holandesas aumentaram 

seu faturamento após verticalizarem-se e integrarem-se aos mecanismos de 

financiamento do BRDE. 

 Cabe destacar que o aumento do grau de industrialização nas atividades das 

cooperativas reflete diretamente nos seus respectivos faturamentos, como pode ser 

observado nos dados da Tabela 2. A partir desses dados, também constatamos que esse 

aumento de faturamento deve-se à grande participação das cooperativas no agronegócio 

brasileiro, uma vez que elas estão entre as maiores exportadoras do país (Tabela 3). 

 

 

                                                           
12

 Somente no ano de 2009, as cooperativas sulistas foram contempladas com cerca de R$ 1bilhão em 

financiamentos, sendo que 50% deste montante foi articulado diretamente pelo BRDE 

(CAZAROTTO;PEREIRA, 2012). 
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Tabela 2: Faturamento das Cooperativas por Estados e Regiões (em bilhões): 2002 a 2008 

Estado/Região 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Paraná 

Santa Catarina 

Minas Gerais 

São Paulo 

Rio Grande do Sul 

Região Centro-Oeste 

Região Norte 

Região Nordeste 

TOTAL 

10,7 

4,1 

4,4 

9,5 

8,0 

3,3 

0,3 

0,6 

40,8 

15,5 

6,2 

6,5 

12,4 

9,7 

4,5 

0,4 

0,6 

55,8 

18,0 

8,0 

11,0 

12,7 

8,6 

5,1 

0,4 

0,8 

64,7 

16,5 

7,3 

10,5 

12,0 

8,5 

5,0 

0,4 

0,7 

60,9 

16,5 

7,6 

13,2 

14,7 

9,3 

5,2 

0,5 

0,9 

67,8 

19,5 

8,1 

13,9 

15,3 

9,6 

5,4 

0,5 

0,9 

73,2 

22,0 

11,4 

16,4 

15,5 

11,6 

6,4 

0,5 

1,1 

84,9 

Fonte: OCB. Elaborado pelo autor.        

 Como resultado, “muitas dessas cooperativas possuem patrimônios elevados e 

desempenham papel estratégico para o desenvolvimento econômico e social das regiões 

onde estão inseridas” (CAZAROTTO; PEREIRA, 2012, p. 189). A pesquisa desses 

autores também identificou que, no ano de 2008, dentre as 50 maiores empresas do 

agronegócio na Região Sul, 12 são cooperativas do Paraná, 2 de Santa Catarina e 2 do 

Rio Grande do Sul. 

Tabela 3: Participação das cooperativas agropecuárias nas exportações do agronegócio brasileiro  

Ano Percentual de Participação 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

7,18% 

7,83% 

7,52% 

7,00% 

6,76% 

7,07% 

7,76% 

Fonte: Gonçalves (2012). Elaborado pelo autor. 

 A Tabela 3 revela o reflexo da inserção da lógica da agricultura comercial nas 

operações das cooperativas. Percebe-se a pujança das cooperativas que, durante a 

década de 2000 a 2010, tiveram participação efetiva nas exportações do agronegócio 

brasileiro, mesmo com a valorização da taxa de câmbio. Cazarotto e Pereira (2012) 

apontam que a participação das cooperativas brasileiras no complexo soja cresceu 100% 

entre os anos de 2003 a 2009, demonstrando o alinhamento das cooperativas ao „boom‟ 

das commodities, fenômeno que marcou a economia do Brasil na primeira década do 

século XXI. 
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Em tom de conclusão do capítulo, destacamos que, neste início de século, a 

conjuntura econômica do cooperativismo agropecuário brasileiro é promissora. Dadas 

as circunstâncias da economia nacional voltadas ao estímulo do agronegócio, as 

cooperativas tendem a permanecer numa fase de ascensão na produtividade, 

beneficiamento e comercialização. Fortalecidas, enquanto agroindústrias estão mais 

capitalizadas, e operando com mais solidez no mercado de créditos
13

, o que indica um 

período de intensidade no que se refere à necessidade de aumentar suas atividades 

produtivas, crescimento da produção, do faturamento, do patrimônio líquido e das 

exportações. Cabe destacar que o faturamento das cooperativas agropecuárias tem 

crescido a maiores taxas que o endividamento (CAZAROTTO; PEREIRA, 2012). 

 Além disso, os rumos do cooperativismo agropecuário para o século XXI 

orbitam em torno do aumento da internacionalização, comprovados pelos incentivos do 

Estado ao dotar as cooperativas de infraestruturas necessárias à produção, e ao 

armazenamento de commodities. A partir dos primeiros anos da década de 2000, as 

cooperativas aumentaram significativamente a parcela da produção destinada à 

exportação
14

.  

 Outra tendência é a intercooperação, processo firmado a partir da integração 

entre duas ou mais cooperativas
15

, que têm como vantagens a redução de custos de 

transação, a complementaridade de funções, e a criação de um ambiente institucional 

mais forte.  

 Conclui-se, então, que, a partir dos anos 2000, as cooperativas fortaleceram-se 

com as medidas de reestruturação produtivas aplicadas pelo Estado. Esse fato também 

as consolida dentro da lógica de disputa territorial no espaço rural, com as grandes 

empresas multinacionais do agronegócio. E, através dessa consolidação, as cooperativas 

se inserem no contexto da globalização econômica, acentuando as territorialidades 

corporativas no espaço rural (FAJARDO, 2008).  

 Dessa forma, o capítulo procurou evidenciar como as medidas do Estado podem 

impactar na transformação do espaço geográfico. Infelizmente, a maioria dessas 

                                                           
13

 No ano de 2015, as cooperativas firmaram mais um acordo de financiamento da estrutura produtiva via 

BRDE. A Castrolanda figura entre as cooperativas contempladas.  

14
 O exemplo da Cooperativa Coamo, considerada a maior cooperativa da América Latina, ilustra bem 

essa situação. No ano de 2011, cerca de 32% das receitas da Coamo foram provenientes da exportação. A 

cooperativa foi responsável por cerca de 60% das exportações das cooperativas paranaenses e 19% das 

cooperativas brasileiras (GONÇALVES, 2012, p.66). 

 
15

 Destaca-se a intercooperação entre as cooperativas holandesas Frísia, Castrolanda e Capal, simbolizado 

pela criação da marca Alegra Foods em 2015. 
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intervenções é feita a partir de uma ótica economicista, imediatista e reducionista; 

voltada exclusivamente a dotar o espaço rural de maior produtividade. No Capítulo 4, 

notaremos quais foram os impactos sobre as cooperativas holandesas, especialmente à 

Cooperativa Castrolanda. 

 O histórico da relação Estado x cooperativismo, revelado neste capítulo, 

demonstra que as cooperativas acompanharam o ritmo de desenvolvimento da economia 

agrícola do país. Além disso, o Estado sempre esteve com um braço dentro das 

cooperativas agrícolas, interferindo na sua composição por meio de leis, decretos, 

recursos públicos e investimentos. De certo modo, isso comprometeu a independência 

das cooperativas, e dificultou a reprodução dos princípios universais do cooperativismo 

no Brasil, uma vez que passaram a atender aos interesses do próprio Estado. 

 Trata-se, então, de uma relação mútua, onde as cooperativas dependeram do 

Estado para alavancar seu crescimento econômico, e o Estado dependeu das 

cooperativas para difundir sua política agrícola no espaço rural. A partir das políticas 

públicas voltadas ao cooperativismo, as cooperativas puderam alimentar suas ações 

territoriais de capilarização horizontal, baseada na cooptação de produtores (pequenos e 

médios), para ampliar seu quadro associativo.  

 O que pode-se observar é que o cooperativismo acabou servindo como um 

mecanismo a mais para a reprodução do capital, e o contraponto que propunha fazer 

quando de sua criação foi usurpado pela dinâmica capitalista. 

 Diante de todos os argumentos que expomos até aqui, cabe a seguinte 

provocação: os produtores cooperados, base de toda e qualquer cooperativa, possuem 

poder de decisão em meio a esse jogo de negociatas que lapidou o ideal cooperativista? 

São questões fundamentais que deveriam ser examinadas nas mesas de conciliação do 

agronegócio. 
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CAPÍTULO 3 

O PARANÁ TRADICIONAL: TERRITÓRIO DA IMIGRAÇÃO HOLANDESA 

 Propelir um olhar geográfico sobre o processo de ocupação do território 

paranaense significa identificar certa semelhança com o que se verificou na formação 

territorial do país. Fatores de ordem política e econômica, descontínuos no tempo e no 

espaço, sem uma devida organização territorial, resultaram na formação de um arranjo 

espacial orientado a partir do desenvolvimento de ciclos de exploração. Assim se inicia 

a lógica de ocupação do território paranaense, marcada pelo usufruto dos recursos 

naturais. 

 Desde o período de colonização portuguesa e espanhola na América, o espaço 

geográfico correspondente ao atual Paraná se tornou palco de disputas territoriais entre 

diferentes grupos de poder que, em consonância com os ideais imperialistas, buscaram 

aproveitar o potencial econômico dos recursos naturais dessa terra a fim de explorá-los 

e comercializá-los (CROCETTI, 2012). 

 Esse panorama remete a um processo que manifesta concordância com o modelo 

de economia agroexportadora, característica do chamado „complexo rural‟ brasileiro 

(ANDRADE, 1979). Assim, a organização do espaço, bem como a formação da 

economia paranaense, reproduziu um modelo de economia primário exportadora, que 

visava atender a demanda de matérias-primas ditadas pelo comportamento das elites 

europeias e da classe dominante dos principais centros econômicos do país (PADIS, 

2006, p.74). 

 Mediante essas circunstâncias, o arranjo territorial do Paraná foi corroborado por 

intermédio dos ciclos econômicos de exploração estabelecidos ao longo de sua história. 

Neste caso, as atividades econômicas foram fundamentais para a organização do espaço 

paranaense de tal modo que, nas diferentes regiões do estado, se organizaram diferentes 

arranjos territoriais produtivos, aliados a diferentes padrões culturais e de sociabilidade 

(CUNHA, 2003). 

 Considerando o referencial teórico de alguns autores que se dedicaram a analisar 

os aspectos da formação territorial paranaense – a exemplo de Balhana et. all (1969), 

(Cunha, 2003), Crocetti, (2012), Fajardo (2008), Padis (2006), Serra (2013) –, constata-

se a importância atribuída aos ciclos econômicos na organização desse território. 

 Nesse sentido, o primeiro ciclo econômico do Paraná surgiu em meados do 

século XVII e foi sustentado pela mineração do ouro de aluvião nos rios que cortam a 



78 
 

Serra do Mar e o Vale do Ribeira. Naquela ocasião, a mineração se tornaria responsável 

pela atração de um contingente populacional à planície litorânea, introduzindo um ciclo 

econômico responsável por originar os primeiros núcleos urbanos do estado, a exemplo 

de Antonina, Morretes e Paranaguá. Dessa forma, o ciclo da mineração ficou marcado 

por ocasionar a primeira frente de ocupação do território paranaense. 

 Quando o obstáculo físico imposto pela Serra do Mar foi vencido, as populações 

se assentaram no primeiro planalto, formando os núcleos de São José dos Pinhais 

(1690) e de Curitiba (1693). Pode-se considerar que o ciclo da mineração teve seu 

percentual de importância nesse processo.  

 A descoberta do ouro em Minas Gerais, farto e abundante, logo traria estagnação 

à mineração paranaense, impondo a esse ciclo uma condição de declínio. Com a 

derrocada da mineração de aluvião, atividade baseada num trabalho exaustivo e de 

baixo rendimento, restava aos habitantes do antigo Paraná adaptar-se às possibilidades 

do meio natural ou criar novas perspectivas de reprodução social (CUNHA, 2003).   

 Entretanto, a própria ascensão da mineração em Minas Gerais sustentaria um 

novo ciclo da economia paranaense. A demanda por mulas de carga fez com que, a 

partir de 1730, rebanhos de gado oriundos do Rio Grande do Sul fossem dirigidos para 

abastecer a extração do ouro em Minas Gerais, atividade que se tornaria o principal 

alicerce econômico da colônia.  

 Assim, o território paranaense, como rota de passagem das tropas gaúchas, 

vivenciaria o início do ciclo do tropeirismo. Baseado em atividades de pecuária 

extensiva, o tropeirismo se tornou o principal suporte para a ocupação dos Campos 

Gerais e dos Campos de Guarapuava, dando origem aos históricos núcleos urbanos de 

Lapa e Castro, além de Ponta Grossa e Guarapuava (PADIS, 2006). 

 No século XIX, as extrações da erva-mate e da floresta de araucária deram 

solidez ao caráter extrativista da economia paranaense, sustentando uma condição 

econômica caracterizada por um baixo nível de organização produtiva, intervenção 

técnica, formação de capital e valor agregado. A esses ciclos econômicos se deve a 

formação, no Paraná, de uma sociedade enraizada numa matriz latifundiarista. 

Coexistindo ao latifúndio, orbitava, em menor escala, uma agricultura de subsistência, 

dando indícios da formação de uma estrutura social que permaneceria estagnada durante 

vários anos.  

 Entretanto, os ciclos da erva-mate e da madeira criaram uma dinâmica de 

ocupação que consolidou o povoamento dos planaltos de Curitiba, Ponta Grossa e 
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Guarapuava, identificados, respectivamente, como primeiro, segundo e terceiro 

planaltos paranaenses (CUNHA, 2003). 

 No final do século XIX e início do século XX, o impulso originado pela 

expansão do café no norte paranaense apontou uma nova frente de ocupação do estado 

“marcado pelas maiores taxas de crescimento demográfico que o país já vivenciou” 

(PADIS, 2006, p.144). Como espécie de um prolongamento das lavouras paulistas 

(PADIS, 2006, p.34) e condicionado pelo interesse do Estado na expansão do cultivo do 

café, o espaço geográfico do norte paranaense vivenciou uma rápida transformação. 

Esse ciclo resultou no ordenamento de uma rede urbana dinâmica e planejada, 

influenciada diretamente pelos projetos de colonização de companhias estrangeiras
16

. 

 A última significativa frente de ocupação do Paraná ocorreu nas primeiras 

décadas do século XX, atingindo a porção sudoeste do estado. Orientada basicamente 

pela migração que provinha dos outros estados sulistas
17

, essa frente de ocupação se 

sustentou pela expansão das lavouras de soja. Esse processo se consolidou na segunda 

metade do século XX, quando um movimento modernizador atingiu o rural paranaense, 

inserindo um novo perfil produtivo ao espaço agrário. O avanço desse movimento 

concretizaria a expansão da fronteira agrícola e o predomínio das lavouras mecanizadas 

no estado.  

 Desta forma, a região oeste/sudoeste foi a última a ser devidamente ocupada e 

integrada ao restante da rede urbana paranaense, simbolizando fielmente os objetivos do 

projeto de expansão do CAI no estado. A partir de então, o Paraná passou a se 

posicionar entre os principais vetores do agronegócio nacional.  

 De maneira resumida, o estabelecimento das atividades econômicas acabou se 

tornando uma pré-condição para a permanência da população em todas as regiões do 

estado (PADIS, 2006, p.71). Nesse caso, as atividades ou ciclos econômicos 

desenvolvidos no rural paranaense estiveram associados, historicamente, aos processos 

de fixação dos primeiros núcleos urbanos e das frentes de ocupação citadas. Tais 

                                                           
16

 A atuação da Companhia Japonesa e da Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná foi 

fundamental para promover uma ocupação rápida e sistematizada no norte paranaense. Uma rede urbana 

foi moldada através da criação de cidades separadas por um raio de 25 km uma das outras. Além disso, a 

grande repartição de terras promovida pelas companhias resultou na fragmentação do território e, 

consequentemente, na grande quantidade de municípios que a região norte passou a possuir – Mapa 3 

(PADIS, 2006, p.142). 

 
17

 Trata-se de uma população de gaúchos e catarinenses não absorvidas pela indústria de seus respectivos 

estados. Padis (2006) alega que os gaúchos que migraram ao sudoeste paranaense eram aqueles que 

possuíam pequenas propriedades. Englobados por grandes produtores, esta mão de obra desocupada 

acabou migrando e levando consigo seus hábitos e costumes (PADIS, 2006, p. 213). 
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aspectos são elementares para justificar a posse, pelo Paraná, de uma matriz econômica 

fundamentalmente enraizada no setor agrícola e marcada por diferentes matizes 

territoriais, além de apresentar, atualmente, uma paisagem rural homogeneizada 

(FAJARDO, 2008). 

 Aliado a isso, cabe ressaltar a importância dos diversos fluxos de imigração 

vivenciados na história do Paraná que, de certa forma, se integraram às dinâmicas 

econômicas e aos contextos sociais de cada região, compondo a teia de relações 

responsáveis pela formação territorial do estado. 

 Mediante esses argumentos, o presente capítulo pretende discorrer sobre 

aspectos da formação territorial do chamado Paraná Velho (PADIS, 2006) ou Paraná 

Tradicional (CUNHA, 2003)
18

, onde se encontra a região fitogeográfica conhecida 

como Campos Gerais do Paraná.  

 O capítulo procura salientar a influência da imigração holandesa nesse 

ordenamento geográfico, partindo de uma argumentação que identifica como os 

imigrantes holandeses desenvolveram suas práticas econômicas, seus hábitos culturais e 

sociais na região, exercendo ações que manifestam aspectos da ruralidade desse grupo 

social. 

 Ademais, o capítulo busca elencar as condições históricas, políticas e 

econômicas que resultam na consolidação de um sistema integrado de cooperativas 

agrícolas criadas nas colônias de imigração holandesa, voltadas, num primeiro 

momento, à produção de leite e derivados.  

 Num cenário marcado pela pujança de cooperativas agrícolas de grande porte, a 

mesorregião Centro Oriental do Paraná
19

 (Mapa 3), inserida na região do Paraná 

Tradicional, se destaca pela presença de três grandes cooperativas criadas no contexto 

da imigração holandesa na região.  

 Portanto, o capítulo fará uma abordagem sobre o processo de criação das 

cooperativas Batavo, Castrolanda e Capal, localizadas, respectivamente, nos municípios 

de Carambeí, Castro e Arapoti. 

                                                           
18

 O trabalho de Cunha (2003, p.30) parte de um princípio metodológico que identifica e define três 

trajetórias de desenvolvimento distintas no Paraná, as quais originaram dinâmicas de desenvolvimento 

diferenciadas. À essas trajetórias, o autor atribui uma divisão do território paranaense em: Paraná 

Tradicional, Paraná do Norte e Paraná do Sudoeste. 

 
19

 Composta por 14 municípios do estado: Arapoti, Carambeí, Castro, Imbaú, Jaguariaiva, Ortigueira, 

Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Reserva, Sengés, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania (IPARDES, 

2004). 
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Mapa 03: As Mesorregiões Geográficas do Paraná  

Fonte: Ipardes, 2010. 

  

 Partindo desse princípio, o capítulo objetiva demonstrar como as práticas 

econômicas e os mecanismos políticos empreendidos pelos imigrantes estiveram em 

constante sintonia com os interesses da elite latifundiarista local, bem como com os 

interesses do Estado, acarretando numa fragmentação da paisagem natural da região.  

 Tem-se como argumento central de justificativa o fato de que as cooperativas de 

imigrantes holandeses presentes na região (Carambeí, Castro e Arapoti) tiveram papel 

fundamental na introdução e no desenvolvimento de sistemas intensivos de produção 

agrícola. Além disso, estiveram à frente do processo de reprodução das monoculturas 

mecanizadas voltadas ao mercado externo, contribuindo para a entrada do modelo de 

agricultura científica globalizada na região. 

 Isto posto, iniciamos o capítulo com uma introdução sobre a ocupação e 

organização territorial do Paraná Tradicional. Primeiramente, serão enfatizados os 

aspectos históricos e geográficos desenvolvidos na região dos Campos Gerais, local 

onde foram projetadas as colônias de imigração holandesa. 

 

3.1 O Paraná Tradicional e a ocupação dos Campos Gerais 

 

 Inserida no Paraná Tradicional, a região geograficamente identificada como 

Campos Gerais se caracteriza pela presença de uma paisagem peculiar. O tempo 
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geológico dotou a região de uma paisagem composta por elementos específicos no que 

se refere aos domínios biofísico e geomorfológico. 

 Situado na porção oriental do Segundo Planalto Paranaense, a região dos 

Campos Gerais possui uma paisagem constituída, originalmente, por campos limpos e 

úmidos, cercados por capões ou matas de galeria – formadas pela floresta ombrófila 

mista (mata de araucária) – apresentando, para alguns observadores, certa semelhança 

ao bioma do cerrado (MAACK, 1948).  

 A estrutura geológica da região é composta por um embasamento rochoso que 

integra a Bacia Sedimentar do Paraná, cuja composição se dá basicamente de rochas 

sedimentares intercaladas por diques de diabásio, resultando numa tipologia de solo 

com características arenosa e rasa. Devido a sua natureza, o solo dos Campos Gerais 

apresenta baixa fertilidade e, consequentemente, baixa aptidão para as atividades 

agrícolas (GUIMARÃES, et. all, 2007). 

 Segundo estudo de Melo, Moro e Guimarães (2007), não existe uma definição 

única e permanente que delimite a localização exata dos Campos Gerais do Paraná. A 

região é interpretada geograficamente de diferentes maneiras, que variam de acordo 

com os objetivos e os interesses de quem as classifica. Entretanto, a classificação 

proposta nesta dissertação vai de encontro àquela trazida por Melo, Moro e Guimarães 

(2007), que está baseada na definição de Maack (1948).  

 Maack (1948) atesta que a região dos Campos Gerais do Paraná abrange uma 

área correspondente a partes das mesorregiões Centro Oriental e Sudeste do estado, 

conforme demonstrado na Figura 1. 

 Historicamente, a paisagem dos Campos Gerais sempre despertou a atenção e o 

interesse dos desbravadores que por ali passaram, principalmente pela exuberância e 

tranquilidade de seus campos abertos e das áreas propícias para o pousio de animais. 

Estudos palinológicos revelaram a presença de sedimentos de carvão em ambientes 

lacustres, comprovando que antigas populações indígenas da região já faziam o uso do 

fogo. Além disso, pinturas rupestres foram identificadas no Vale do Iapó, aumentando 

as evidências da presença de antigos habitantes nessa região (ROCHA;NETO, 2007). 

Também há registro da passagem de algumas expedições geográficas lideradas 

por colonizadores portugueses, espanhóis
20

 e bandeirantes. A passagem pelos campos 

limpos da região era “um alívio à exaustiva jornada dos exploradores” que, no anseio de 

                                                           
20

 Consta na bibliografia de Rocha e Neto (2007) a passagem da célebre expedição liberada pelo espanhol 

Alvar Nuñes Cabeza de Vaca, datada do ano de 1541. 
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encontrar metais preciosos e escravos, cruzaram a região, sem, no entanto, ocasionar 

uma colonização e transformação efetiva do espaço (ROCHA; NETO, 2007, p.173). 

Assim permaneceu a paisagem dos Campos Gerais até meados do século XVIII, com 

poucos sinais de intervenção antrópica.  

 

Figura 1: Localização dos Campos Gerais do Paraná 

 
Fonte: MELO, M.S; MORO, R.S; GUIMARÃES, G.R, 2007. 

 O processo de ocupação e da consequente transformação da paisagem se torna 

mais intenso a partir dos ciclos econômicos que ali se estabeleceram. Neste sentido, os 

campos limpos e os outros elementos do meio natural atraíram a atenção do 

bandeirantismo paulista, sendo um local propício para a criação de gado. Aliado a isso, 

em meados de 1650 a descoberta do ouro no litoral e no Vale do Ribeira possibilitaria o 

efetivo desbravamento dessa região (ROCHA; NETO, 2007). 

 Com o objetivo de consumar o povoamento da região, no início do século XVIII 

a coroa portuguesa concedeu as primeiras sesmarias
21

, onde “os nomes dos requerentes 

estavam ligados aos velhos troncos paulistas do bandeirantismo do século XVII” 

(ROCHA; NETO, 2007, p.173). 

                                                           
21

 No ano de 1704 foi concedida a primeira sesmaria ao clã familiar do Capitão Pedro Taques de Almeida. 

De 1706 à 1724, foram entregues 12 sesmarias. E entre 1725 à 1744, mais de 90 sesmarias foram 

distribuídas (ROCHA; NETO, 2007). 
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 Entretanto, somente a partir do ciclo do tropeirismo, iniciado em 1731 (PADIS, 

2006, p.110), que as transformações na paisagem e na estrutura social dos Campos 

Gerais começaram a se delinear. Dentro desse contexto, Cunha (2003) destaca que 

A criação do gado não permaneceu por muito tempo como a 

principal atividade. Isso porque, ainda na primeira metade do 

século XVII, iniciou-se uma nova atividade econômica na 

região: o tropeirismo. Esse momento corresponde àquele no 

qual a mineração em Minas Gerais torna-se uma importante 

atividade geradora de riquezas. Como o ouro encontrado no 

interior, no alto dos planaltos mineiros, precisava ser escoado 

pelo litoral atlântico, foi preciso a mobilização de um grande 

número de animais de carga. Isso foi possível porque em 1730 

foi construída a estrada do Viamão, ligando os campos de 

criação de Vacaria no Rio Grande do Sul à Sorocaba, então o 

maior centro de negociações de animais de carga. Em 1731, 

transitou a primeira tropa, inaugurando a Era do Tropeirismo 

(CUNHA, 2003, p.40). 

 Despontado pela necessidade de abastecimento e transporte de animais às áreas 

de mineração em Minas Gerais, os campos naturais se tornaram um atrativo para a 

invernada dos animais. Assim, o tropeirismo acabou se convertendo na primeira 

atividade econômica capaz de sistematizar a ocupação e o povoamento dessa parcela do 

território paranaense. 

 Vindos em sua maioria do Rio Grande do Sul, os tropeiros aproveitavam o 

ambiente dos campos naturais para dar uma trégua na exaustiva viagem e fornecer um 

repouso aos animais. Fixados os tropeiros, esses pontos de repouso também passaram a 

atrair a atenção de viajantes e comerciantes, criando condições para a organização de 

pequenas vilas. Posteriormente, essas vilas dariam origem aos primeiros núcleos 

urbanos da região.  

 Ao longo da rota dos tropeiros, portanto, eclodiram algumas das mais antigas 

cidades do estado como, por exemplo, Castro e Lapa; além de se configurar uma rede 

urbana onde “cada cidade está separada da outra por uma distância que corresponde a 

um dia de viagem tropeiro” (PADIS 2006, p.57).  

 Com o estabelecimento do Caminho de Viamão (Figura 2), a região dos Campos 

Gerais do Paraná se converteu numa espécie de corredor de ligação entre o sul do país e 

o principal mercado comprador de animais para as regiões mineiras. Consta na 

bibliografia de Rocha e Neto (2007) que, no ano de 1772, a região já abrigava cerca de 

50 fazendas de criação de gado (PINHEIRO MACHADO, 1968 apud ROCHA; NETO, 

2007). 
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Figura 2: Os caminhos tropeiros na Região Sul: século XVIII e XIX 

 
 Fonte: WACHOWICZ, R. 1995, p.72. 

 Sendo uma atividade dominada por um pequeno número de fazendeiros, a 

pecuária extensiva requisitava grandes extensões de terra para a criação do gado. 

Portanto, a estrutura agrária dos Campos Gerais começou a ser instituída a partir do 

tropeirismo, tornando-se a base do latifundiarismo nos Campos Gerais. Exemplificando 

como essa situação foi moldada, Cunha (2003, p.40) atesta que 

A presença do latifúndio pode ser explicada pelo fato da 

ocupação da região ter ocorrido no período em que a 

constituição de grandes fazendas dependia de uma concessão 

de terras (sesmarias), pelas autoridades nomeadas pela coroa. O 

que acontecia é que as terras eram primeiramente ocupadas por 

fazendas, concretizando a posse, e depois se requeria a 

regularização a partir da concessão. 
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 Outro fator indispensável para o dinamismo das fazendas era a utilização de mão 

de obra escrava. No ciclo do tropeirismo, a estrutura social era formada basicamente por 

grandes latifundiários, tropeiros, escravos e agregados (PADIS, 2006). Formava-se uma 

estrutura social de baixíssima produtividade, ocasionando um círculo vicioso de pobreza 

e subordinação, retratado pela relação latifundiário x escravo e latifundiário x agregado 

(CUNHA, 2003). 

 Desde então, as bases da estratigrafia social da região foram sendo esculpidas e 

engessadas. Essa conjuntura marcou profundamente a história dos Campos Gerais, 

denotando um modo de vida e uma divisão do trabalho que seria reproduzida ao longo 

do tempo, alterando-se, apenas, o contexto de reprodução social. 

 Também se atribui ao ciclo do tropeirismo o fato de se consolidar uma elite 

econômica sustentada no latifundiarismo que, por sua vez, aprofundou um 

desenvolvimento técnico produtivo seletivo. Dessa conjuntura origina-se uma enorme 

diferenciação socioeconômica que permanece enraizada na região até a atualidade 

(ALBUQUERQUE; AUED, 2008). 

 Além disso, o tropeirismo direcionou a região dos Campos Gerais à adoção de 

uma matriz econômica pautada na pecuária, com a justificativa de que, “em função da 

baixa fertilidade natural das terras, a região não comportaria outra atividade além da 

tradicional exploração pecuária” (ROCHA; NETO, 2007, p.176).  

 O ciclo do tropeirismo permaneceu pulsante até, aproximadamente, meados do 

século XIX. O ápice do comércio de mulas se deu entre os anos de 1855 a 1860, no 

contexto da promulgação do Paraná como Província do Império (1853). Entretanto, uma 

reconversão produtiva marcada pela crise da mineração mineira e pelo despontamento 

da cafeicultura paulista atinge a economia nacional, reverberando sobre a estrutura 

econômica do Paraná Tradicional.  

 Neste contexto, ficou evidente que a frágil base econômica do tropeirismo não 

proporcionou a acumulação primitiva de capital necessária para estruturar uma casta 

burguesa na região. Com o declínio do tropeirismo, os grandes fazendeiros e 

latifundiários passaram a se dedicar a outras atividades, fortalecendo o comércio local e 

dando início ao predomínio econômico das cidades (PADIS, 2006). 

 Para parte dos trabalhadores agregados ao tropeirismo, restava adaptarem-se às 

possibilidades do meio natural, o que ficou evidente quando os escravos e os agregados 

se destinaram ao desenvolvimento de atividades extrativas, como a madeira e a erva-

mate. O Paraná, como economia periférica (PADIS, 2006), que antes oferecia mulas 
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para a mineração em Minas Gerais, agora passa a liberar mão de obra para o café 

paulista. Assim, os elementos da força de trabalho que sustentaram o tropeirismo – 

escravos e gado – seriam direcionados para a Região Sudeste do país. 

 Após a derrocada do tropeirismo 

As alternativas não eram muitas. Restava vender as terras ou se 

acomodar numa situação econômica pouco dinâmica, 

compensada pelas rendas que os membros das tradicionais 

famílias campeiras pudessem auferir em funções públicas, 

como profissionais liberais ou nos limitados negócios urbanos, 

já que os mais lucrativos relacionados à erva-mate e à madeira 

estavam apropriados, em sua maioria, por burgueses de outras 

origens, que não a campeira (CUNHA, 2003, p.52). 

 Assim, a exploração da madeira de araucária e o cultivo da erva-mate passaram 

a se tornar as principais atividades econômicas pós-tropeirismo (ROCHA; NETO, 

2007). Os agregados, agricultores de pequenas propriedades, foram atraídos pelo 

extrativismo madeireiro e ao cultivo da erva-mate. Essas atividades conservaram as 

fortes disparidades sociais na região, além de contribuírem significativamente para a 

devastação dos pinheirais, acentuando o processo de fragmentação da paisagem natural. 

 Desta forma, os ciclos econômicos que se desenvolveram nos Campos Gerais do 

Paraná Tradicional – tropeirismo/erva-mate/madeira – foram fundados sob uma 

estrutura espacial/rural sustentada por grandes latifúndios e complementados por um 

setor de produção de subsistência em pequenas áreas (IPARDES, 2004, p.71). Por esse 

motivo, Cunha (2003, p.41) revela que a 

A estrutura fundiária do Paraná Tradicional baseia-se no 

sistema latifúndiominifúndio. A característica principal deste 

sistema é que, inserido no latifúndio ou gravitando em torno 

dele, existem um grande número de pequenos 

estabelecimentos, nos quais as famílias camponesas não 

conseguem produzir o mínimo necessário para reprodução 

social, precisando vender sua força de trabalho aos 

latifundiários (p.41). 

 Mas nas últimas décadas do século XIX a região Sul do Brasil, de maneira geral, 

se tornou palco de projetos de imigração que visavam ocupar alguns „vazios 

demográficos‟ do território e fortalecer o desenvolvimento das atividades agrícolas. 

Nesse contexto, a região dos Campos Gerais do Paraná assistiu à chegada de um novo 

ator que tornaria a estrutura social da região ainda mais complexa: o imigrante europeu 

(CUNHA, 2003). 
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 A iniciativa de criar colônias de imigração europeia nos Campos Gerais se 

tornaria uma tentativa de reprodução da estrutura camponesa à maneira da Europa. A 

implantação de colônias holandesas nos Campos Gerais se encaixa dentro dessa 

conjuntura. Dedicamos o próximo item aos aspectos históricos referentes a esse 

processo. 

 

3.2 Imigração nos Campos Gerais: a contribuição holandesa 

 

 Reforçando a ideia de que as frentes de ocupação do território paranaense foram 

estabelecidas a partir de dinâmicas migratórias intensas e que se relacionam diretamente 

com os ciclos econômicos já mencionados, na região dos Campos Gerais os processos 

de imigração também foram determinantes para a composição da estrutura social. 

 As políticas migratórias aplicadas no Brasil a partir das últimas décadas do 

século XIX surgiram com o pretexto de ocupar os „vazios demográficos‟ do território, 

necessariamente, com imigrantes europeus (política de branqueamento da população), e 

assegurar o desenvolvimento de atividades econômicas, principalmente aquelas voltadas 

ao setor agrícola. Esses foram os argumentos balizadores para justificar a imigração 

europeia.  

 Durante o período da chamada „grande imigração‟ – do século XIX à metade do 

século XX –, estima-se que o Brasil tenha recebido um contingente demográfico de 

quatro milhões e meio de imigrantes (BALHANA; MACHADO; WESTPHALEN, 

1969, p.160). 

 Isso foi possibilitado por uma forte intermediação e estímulo das políticas de 

Estado que, criando mecanismos para consolidar o processo de imigração, ofertaram 

créditos financeiros e glebas de terras aos imigrantes. Sendo assim, nas primeiras 

décadas do século XIX, o Brasil recebeu grandes contingentes migratórios, que se 

acentuaram nas últimas décadas do século e no início do século XX.  

 A carência de mão de obra para atender às demandas de uma agricultura de 

exportação, além da necessidade de fixação de núcleos populacionais voltados ao 

desenvolvimento de lavouras de subsistência, foram fatores de sustentação do processo. 

 Nesse sentido, “os governantes do Paraná, desde os primeiros tempos de sua 

emancipação político-administrativa, procuraram desenvolver uma política imigratória 

adaptada às condições particulares da Província recém-instalada” (BALHANA; 

MACHADO; WESTPHALEN, 1969, p.161). As administrações provinciais 
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demonstravam interesse em desenvolver colônias de imigrantes próximas aos centros 

urbanos já existentes, com o objetivo de colocá-las próximas aos mercados 

consumidores. Naquele período, essas localidades se encontravam, basicamente, na 

planície litorânea e no Primeiro Planalto Paranaense. 

 Ainda no período provincial, houve um grande incentivo das “autoridades em 

firmar o princípio de que os cofres públicos deveriam apenas financiar a imigração 

destinada à agricultura” (BALHANA; MACHADO; WESTPHALEN, 1969, p.161).  

Diante dessas circunstâncias, foram criadas algumas colônias de imigrantes europeus 

(italianos) nas proximidades da planície litorânea e nos arredores de Curitiba, a exemplo 

das colônias de Alexandra e Campo Largo. Posteriormente, os Campos Gerais também 

passariam a ser incluídos nos projetos de imigração ao Paraná.  

 Consta na bibliografia de Cunha (2003) que o processo de imigração europeia no 

Paraná Tradicional resultou na gênese de dois arranjos sociais: as colônias de natureza 

camponesa e as colônias de natureza capitalista. Baseadas em diferentes sistemas de 

organização interna, as colônias camponesas acabaram reproduzindo o estilo camponês 

europeu, enquanto as capitalistas foram voltadas ao desenvolvimento de uma agricultura 

que visava à acumulação. 

 O autor ainda destaca que os projetos de imigração que atingiram os Campos 

Gerais diferenciaram-se da maioria das políticas migratórias pensadas nesse período. 

Nessa situação, a imigração não foi pensada como um mecanismo de substituição da 

mão de obra escrava, mas como instrumento de inserção de um sistema agrícola apoiado 

na produção de alimentos (CUNHA, 2003, p.52). 

 Segundo as constatações de Balhana; Machado e Westphalen (1969, p.174,) 

“efetivamente, em novembro de 1877, partia a Ponta Grossa a primeira expedição de 

colonos, logo seguida de outras, de tal modo que em fins de dezembro já passavam de 

mil os imigrantes encaminhados para os Campos Gerais”.  

 Para auferir êxito e fluidez a esse deslocamento foi necessária a intervenção do 

Estado e das elites econômicas, no sentido de criar um sistema de movimento capaz de 

sustentar o processo migratório. Nesse contexto, a construção de uma rede ferroviária 

que cortasse os Campos Gerais passaria a atender esse requisito, instruindo, assim, um 

novo padrão de circulação baseado numa maior densidade técnica. 
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 Foi diante dessa necessidade que, no ano de 1895, o projeto da Estrada de Ferro 

São Paulo-Rio Grande (EFSPRS)
22

 começou a ser executado. Liderado pelo engenheiro 

João Teixeira Soares, o acordo para a construção da ferrovia foi firmado entre a 

Sociedade Anônima Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande e o Tesouro Nacional. No 

projeto da ferrovia, o município de Ponta Grossa/PR se situava numa posição 

estratégica, sendo o nó central dos eixos norte e sul da estrada de ferro.   

 Devido a impasses na execução das obras e ao contexto político e econômico 

vivenciado no país, abriu-se um caminho para a penetração e interferência do capital 

estrangeiro. Assim, em 1908, a Brazil Railway Company (BRC)
23

 adquiriu o controle 

acionário da EFSPRS. Amparada por uma grande disponibilidade de capital e pela 

contratação de enorme contingente de mão de obra, a empresa conseguiu concluir as 

obras dentro dos prazos estabelecidos no contrato e, em 1910, a ferrovia estava 

entregue.  

 Houve uma relação explícita entre as ações da BRC com os projetos de 

imigração holandesa nos Campos Gerais. A empresa estadunidense comprou as terras 

da Fazenda Carambehy e as loteou em 100 pequenas propriedades de 25 hectares cada. 

Assim, uma porção do território dos Campos Gerais seria utilizada para a construção da 

colônia holandesa de Carambeí. Em contrapartida, a empresa forneceu um pacote de 

crédito aos colonos holandeses para a aquisição de uma gleba de até 10.000 hectares, 

podendo ser pago num prazo de até 10 anos.  

 Nesse sentido, “as ferrovias, concretizadas ou apenas projetadas, passaram a 

constituir os eixos de penetração para o povoamento do território não desbravado do 

Paraná (...)” (BALHANA; MACHADO; WESTPHALEN 1969, p.181). Além do mais, 

outros fatores como o “excelente clima, hidrografia, relevo, criaram potencial para atrair 

imigrantes europeus e progresso econômico” (GALLAS; GALLAS, 2012, p.36). 

Origina-se, portanto, o cenário propício para as primeiras iniciativas de imigração 

holandesa nos Campos Gerais.  

 O trajeto da ferrovia EFSPRS acabou refazendo o Caminho de Viamão, e a 

passagem pelos Campos Gerais forneceu condições para a fluidez do fluxo migratório, 

                                                           
22

 A mesma ferrovia que, anos depois, se tornaria pretexto para a Guerra do Contestado (1912 - 1916). 

 
23

 Empresa fundada em 1906, em Maine EUA, pelo milionário Percival Farquhar, empresário 

estadunidense que possuía diversos projetos de infraestrutura em alguns países da América Latina. Em 

apenas seis anos, a BRC tornou-se a maior empresa ferroviária privada do Brasil, controlando em dez 

anos de atividade cerca de 11.000km dos 23.400km existentes no país – equivalente a 47% da malha 

ferroviária. A empresa se manteve em atividade até 1917 (GALLAS; GALLAS, 2012, p.39). 
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se tornando um sistema de movimento que influenciou diretamente na organização 

demográfica e econômica da porção leste do território paranaense. 

 Entretanto, “a colonização de tipo camponês no Paraná Tradicional não resultou 

na transposição de uma “civilização camponesa à europeia” como sonhavam os 

promotores dessa política no século XIX”, uma vez que os colonos passaram a se 

adaptar ao nível social e econômico existente e se integraram às estruturas tradicionais 

da região (CUNHA, 2003, p.53). No estudo de Cunha (2011), consta uma observação 

sobre a imigração europeia na região Sul, feita pelo geógrafo francês Léo Waibel. 

No Paraná, nos Primeiros e Segundo Planaltos instalaram-se 

colônias europeias pequenas, isoladas e separadas por 

obstáculos naturais e humanos, que resultou na ausência de 

uma colonização compacta e em grande escala, nem uma 

acumulação de riqueza comparável a certas colônias alemãs e 

italianas nos outros dois estados (WAIBEL, 1979, apud 

CUNHA, 2011, p. 136). 

 Mas o processo de imigração holandesa nos Campos Gerais permitiu certas 

renovações no espaço rural. Nesse caso, foi criado um modelo de imigração que se 

fundou sobre um regime de concessão de pequenas propriedades agrícolas, 

possibilitando, ao menos, uma modesta distribuição e democratização do acesso à terra.  

No entanto, as colônias de imigração holandesa se encaixaram na tipologia de 

colônias capitalistas, uma vez que se organizaram em torno de atividades agrícolas com 

a venda excedente. Embora não tivessem pretensão de solucionar os entraves da 

estrutura social da região, os colonos forneceram maior dinamismo econômico ao 

disseminar seus métodos, técnicas e práticas de agricultura e pecuária. Portanto, 

contribuíram para a ascensão de uma nova categoria social que se tornaria hegemônica 

nos Campos Gerais.  

A partir do avanço técnico das colônias, que também repercutiu na agricultura 

regional, uma burguesia rural eclode na região e passa a ser predominante nos autos da 

estratigrafia social. Essa nova classe se sobrepôs à aristocracia fundiária, consolidada 

com o tropeirismo.  

Na tentativa de elucidar esse transcurso, tentaremos expor como se deu o 

processo de organização das colônias de Carambeí, Castro e Arapoti e a criação de suas 

respectivas cooperativas agropecuárias. 

 3.2.1 A criação das colônias de imigração e cooperativas 

 agropecuárias holandesas nos Campos Gerais 
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 A imigração holandesa nos Campos Gerais data da primeira década do século 

XX e coincide com um período em que a Holanda atravessava uma crise financeira 

marcada por desemprego e greves, atingindo a cidade de Rotterdam, sede do maior 

porto marítimo da Europa (GALLAS; GALLAS, 2012). Deste fato, aliado às políticas 

do Estado brasileiro voltadas ao estímulo da imigração europeia, cria-se o pretexto para 

a chegada dos holandeses no Paraná. 

 Em 1909, após seis semanas de viagem pelo Atlântico, o primeiro navio com 

imigrantes holandeses atracou no porto de Paranaguá, trazendo indivíduos que se 

transformariam em importantes personagens da história e da geografia paranaense. 

Vindos, em sua maioria, das regiões de Drenthe e Overijssel, na porção nordeste da 

Holanda, os imigrantes foram atraídos à região pelo contrato firmado com a empresa 

BRC, responsável pela construção da EFSPRS que daria sustentação ao processo de 

imigração. 

 Quando chegaram ao Paraná, os colonos foram conduzidos de trem até o 

município de Irati, onde seriam instalados numa colônia pré-organizada pela BRC 

localizada a, aproximadamente, 16 km da sede do município, mais precisamente no 

distrito de Gonçalves Junior.  

 Para a BRC, os colonos foram concebidos como operários, pois teriam que 

vender sua força de trabalho em troca dos lotes de terra fornecidos pela companhia 

estadunidense. A derrubada da floresta, alicerce para a construção da ferrovia, trouxe a 

eles enormes dificuldades de adaptação. Queixavam-se do clima úmido, do isolamento 

geográfico, das severas condições de trabalho e da proliferação de doenças tropicais. 

Foram poucos meses de trabalho suportando essas condições adversas. A baixa 

produtividade do trabalho ocasionaria uma mudança nas aspirações da BRC, e a 

empresa optou por realocar os imigrantes holandeses numa outra área (GALLAS; 

GALLAS, 2012). 

 Esse processo aconteceu concomitantemente à chegada de imigrantes eslavos à 

região de Irati, que tiveram uma adaptação mais condizente com os elementos do meio 

natural. Os holandeses viram, ali, uma alternativa para a saída da região, passando a 

vender seus lotes para os imigrantes recém-chegados. Dentro desse contexto, os 

holandeses acabaram se direcionando para outra área dos Campos Gerais, também de 

propriedade da BRC. O pioneiro Leendert Verschoor foi o responsável por convencer 

alguns imigrantes a aderirem à nova iniciativa. Outros, não suportando as adversidades, 

retornaram à Holanda. 
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 Mesmo apresentando solos mais pobres do que a antiga área, a constatação de 

que o clima era mais favorável se tornaria o fator preponderante para a adaptação dos 

colonos nos Campos Gerais. Foi assim que, em 1911, um grupo de aproximadamente 50 

colonos se instalou nos domínios da Fazenda Carambehy, área caracterizada até então 

por grandes propriedades campeiras. Sob essas bases, inicia-se a formação da colônia 

holandesa de Carambeí (CUNHA, 2011).  

 

 3.2.1.1 A colônia holandesa de Carambeí 

 

 Como mencionamos anteriormente, a gleba oferecida pela BRC para a instalação 

da colônia de Carambeí girava em torno de 10.000 hectares, sendo que, destes, 6.540 

seriam consumidos para dar suporte ao logradouro da colônia. O restante da área foi 

loteado pela empresa em 100 pequenas propriedades, compostas por 25 hectares cada. A 

cada membro contemplado com um lote, a BRC se comprometeu na construção de uma 

casa de madeira. 

 Estimulado pela instauração da colônia, um dos pioneiros, Sr. Leenders 

Verschoor, retornou à Holanda para convencer outros compatriotas a emigrarem para a 

nova comunidade holandesa que se consolidava nas terras tropicais. Sua iniciativa teve 

êxito. Em 1914, Carambeí já contava com um número estimado de 600 colonos,  

afirmando-se como um núcleo de imigração bem sucedido nos Campos Gerais 

(GALLAS; GALLAS, 2012). 

 A constatação de que “os solos dos Campos Gerais do estado do Paraná são 

lixiviados, arenosos e ácidos, pobres em elementos nutritivos e matéria orgânica” 

(WAIBEL, 1979, apud CUNHA, 2011, p. 134), foi fator determinante para que os 

colonos orientassem suas atividades em torno da pecuária. Para dar suporte a essa 

atividade, em 1912, chegaram os primeiros gados da raça holandesa. Vindos 

diretamente da Holanda, esses animais foram fundamentais para dar início às atividades 

de pecuária leiteira, estabelecendo o norte para o desenvolvimento econômico da 

colônia. 

 Devido a uma crise que atingiu a BRC em meados da década de 1910, não se 

sabe ao certo como, os títulos de propriedade da terra começaram a ser transmitidos aos 

colonos que já se encontravam assentados. Como efeito dessa crise, um dos líderes da 

colônia, Aart Jan de Geus, já possuindo certa experiência na agricultura e um nível de 

capital acumulado, aproveitou-se do momento de fragilidade da companhia 
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estadunidense para dar início ao processo de emancipação dos colonos frente à empresa. 

No ano de 1919, ele comprou cerca de 3.400 hectares da BRC, fato que simbolizou a 

ascensão econômica da colônia (GALLAS; GALLAS, 2012). 

 No final da década de 1920, já existiam três pequenas indústrias de laticínios em 

Carambeí: De Geus e Cia; Gerrit Los e Leender Verschoor. Da união desses 

empreendimentos surgiu a Cooperativa Holandesa de Laticínios, criada em 1925. Gallas 

e Gallas (2012) destacaram que, 

No Brasil já tinham sido feitas tentativas de fundar 

cooperativas de crédito e consumo, mas a Cooperativa 

Holandesa de Laticínios, de 1925, com treze associados, foi a 

primeira constituída no país por produtores, anos antes da 

aprovação da lei regulamentando o cooperativismo, de 1932 

(GALLAS; GALLAS, 2012, p.52). 

 Outro episódio que merece destaque ocorreu em 1938. Estimulados pela visita 

do cônsul da Holanda no Brasil, os colonos de Carambeí instituíram a marca Batavo, 

que seria registrada, oficialmente, em 1941, se tornando uma referência nacional em 

produtos de leite e derivados. 

 Portanto, Carambeí se tornou um núcleo irradiador para futuros projetos de 

imigração holandesa que viriam a se constituir no Brasil. Num trabalho de campo 

realizado na década de 1940, nos Campos Gerais, o geógrafo Leo Waibel se sentiu 

sensibilizado quando afirmou que Carambeí era uma colônia próspera e adiantada, 

destacando o diferencial técnico dos sistemas agrícolas constituído pelos colonos 

(CUNHA, 2011). 

Figura 3: Leiteria Batavo em Ponta Grossa/PR (1930) 

 
Fonte: GALLAS; GALLAS, 2012, p.67. 
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 Mas o contexto do fim da 2ª Guerra Mundial na Europa geraria, novamente, um 

estímulo à imigração holandesa, intensificando o fluxo migratório para países onde já 

haviam sido estabelecidos núcleos de imigração antes do início do conflito. A partir 

dessa conjuntura, seria estruturado o projeto da colônia de Castrolanda. 

 

 3.2.1.2 A colônia holandesa de Castrolanda 

 

 Demonstrando interesse em dar continuidade à fixação de colônias de imigração 

voltadas à agricultura e pecuária, o governo de Olívio Gaspar Dutra não mediu esforços 

para viabilizar a construção de uma nova colônia holandesa no Sul do Brasil. O projeto 

que viria a constituir a colônia de Castrolanda foi marcado por menos incertezas e mais 

assistência dos governos do Brasil e da Holanda, também porque as bases da imigração 

holandesa já estavam consolidadas. Carambeí e outras colônias no Sul e Sudeste eram a 

prova concreta disso.  

 A cronologia trazida por Gallas e Gallas (2012) destaca que a parceria entre 

Brasil e Holanda resultou na criação de uma comissão para tratar de questões ligadas à 

emigração. Composta por diversos profissionais, esse grupo seria responsável pelo 

levantamento e avaliação de algumas áreas do território brasileiro que supostamente 

poderiam abrigar a nova colônia. Assim, a comissão identificou três áreas da região Sul 

com possível potencial para a implantação do projeto. 

 A primeira área localizava-se no município de Bagé/RS. Porém, distante do 

centro urbano e com um solo com característica argilosa e baixa permeabilidade, essa 

opção logo seria descartada pela comissão. A segunda área situava-se em Taim/RS, 

próxima à fronteira com o Uruguai. Ali se formava um ambiente geomorfologicamente 

semelhante ao da Holanda, com áreas planas e alagadiças. Entretanto, havia muito a ser 

feito em termos de adaptação da infraestrutura, o que ocasionaria altos custos para a 

implantação da colônia. Restava-lhes, então, a terceira opção, o município de 

Castro/PR. Numa área relativamente próxima à colônia de Carambeí e com 

características geográficas muito semelhantes, propícia ao desenvolvimento da pecuária 

leiteira, Castro acabou se tornando a opção mais viável para a execução do projeto. 

Assim, com a união dos nomes do município escolhido e do país de origem dos 

imigrantes, surgia a colônia de Castrolanda (GALLAS; GALLAS, 2012). 

 Desde o início do projeto, já estava prevista a criação de uma cooperativa 

agropecuária para dar suporte à organização trabalhista dos imigrantes. Ao longo do 
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processo, houve uma forte contribuição dos governos federal e estadual na liberação de 

recursos. Nesse sentido, o executivo paranaense se dispôs a comprar os lotes de terra 

que seriam utilizados para abrigar a colônia. Já o governo federal, investiu cerca de 

7.470.000 de cruzeiros em projetos de financiamento a médio prazo. Sendo assim, o 

Estado garantiu a sustentação necessária para que os lotes de terra começassem a ser 

repassados aos imigrantes. 

 Em 1951, os holandeses chegaram a criar uma cooperativa de emigração, 

intitulada Cooperativa para Emigração em Grupo para o Brasil (CEGB)
24

. Suas ações 

seriam voltadas exclusivamente para organizar o processo migratório. A CEGB foi 

responsável pela distribuição dos lotes de terra, que variavam de 35 a 200 hectares/cada, 

além de definir sob quais condições os lotes seriam financiados, demonstrando o 

elevado nível de organização desse processo. Tomadas todas as medidas necessárias, a 

imigração poderia se iniciar. 

Figura 4: Pioneiros da Colônia Castrolanda 

 
Fonte: Revista 60 anos Castrolanda, 2011 p.46. 

 

 Durante os anos de 1951 a 1954, seis grupos de imigração foram direcionados a 

Castro. O primeiro deles partiu do porto de Marselha/França, chegando ao Brasil no dia 

30/11/1951. Ao final do movimento migratório, foram contabilizados 362 imigrantes, 

                                                           
24

 Esta organização também daria suporte à criação da colônia de Arapoti. Em 1961, quando findados os 

processos migratórios, a cooperativa foi destituída (GALLAS; GALLAS, 2012). 
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além de 1.200 cabeças de gado holandês e maquinários agrícolas. Estavam criadas as 

bases de mais uma colônia holandesa no Brasil. 

O último capítulo dessa história ainda estaria por vir. A presença dos holandeses 

em Carambeí e Castrolanda acabou contribuindo de forma significativa para a formação 

da mais recente colônia holandesa dos Campos Gerais. O município de Arapoti seria 

palco desse projeto. 

 

 3.2.1.3 A colônia holandesa de Arapoti 

 

 Localizado a aproximadamente 90 km no sentido norte de Castro, o município 

de Arapoti foi escolhido para abrigar o novo projeto de imigração holandesa arquitetado 

pelo Estado. Curiosamente, a área destinada à inserção da colônia já havia sido de 

propriedade de Percival Farquhar, sócio majoritário da BRC. Mas o fator decisivo para 

a escolha de Arapoti foi a proximidade da área prevista no projeto com a linha férrea, o 

que facilitaria o deslocamento dos imigrantes pelo território. 

 Diferentemente do que ocorreu nas outras colônias, em Arapoti houve a 

intervenção do capital internacional, representado pelo subsídio fornecido pelo 

Development Loan Fund, um fundo de investimentos estadunidense que financiava 

projetos de cooperação internacional. Desta forma, o projeto foi custeado por um 

convênio estabelecido entre a empresa e os governos do Brasil e Holanda.  

 No início da década de 1960, a Holanda já apresentava sinais de recuperação dos 

efeitos negativos da Segunda Guerra Mundial. Por esse motivo, das 100 famílias 

holandesas que planejaram emigrar, somente 50 acabaram se engajando no projeto, 

cujos adeptos, entretanto, foram contemplados com glebas de terras maiores do que o 

prometido (GALLAS; GALLAS, 2012). 

 Em 1958, os primeiros imigrantes começaram a chegar à colônia de Arapoti. A 

área que abrigaria a colônia, adquirida de Rivadavia Menarim
25

, girava em torno de 

7.750 hectares. Luz (1998, p.18) enfatiza que, da mesma forma como procedido nas 

colônias de Carambeí e Castrolanda, “cada imigrante que comprava terras em Arapoti 

teria que deixar parte de seu capital para a formação de uma cooperativa, da igreja e da 

                                                           
25

 Prefeito do município de Castro entre os anos de 1968/1972, 1983/1988 e 1993/1996. 

(http://jornaldecastro.blogspot.com.br/2008/03/castro-perde-rivadvia-menarim.html) Acesso em 

19/11/2015. 

http://jornaldecastro.blogspot.com.br/2008/03/castro-perde-rivadvia-menarim.html
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escola holandesa”. Em 1960, com a colônia já consolidada, surgiu a cooperativa Capal. 

(GALLAS; GALLAS, 2012). 

 Nesse sentido, a chegada dos holandeses a Arapoti foi decisiva para alterar e 

dinamizar as atividades econômicas de uma região, antes caracterizada pela exploração 

pastoril extensiva com baixos índices de produtividade e pelo predomínio da indústria 

de papel e celulose. 

 Apesar de, nos primeiros anos da colônia, os imigrantes se queixarem de 

problemas de infraestrutura, como a má distribuição de água e a carência de uma rede 

eficiente de energia elétrica, essas limitações logo seriam contornadas. Em 1968, a 

prefeitura de Arapoti e os bancos de financiamento dariam solidez ao projeto, e Arapoti 

conseguiria se sustentar como a terceira colônia holandesa nos Campos Gerais do 

Paraná (GALLAS; GALLAS, 2012). 

 

3.3 A dinâmica territorial das cooperativas holandesas: encaixe ao modelo do CAI 

 

 A vida em terras brasileiras impôs dificuldades de adaptação aos colonos, pois 

tiveram que superar algumas adversidades de natureza econômica, sociocultural e 

geoclimática impostas pelo processo migratório. Para enfrentar esses desafios, os 

imigrantes holandeses passaram a se unir em torno de um trabalho em equipe, 

compartilhando valores religiosos e de sociabilidade.  

 No início de suas trajetórias, pequenas porções de terra e um número reduzido 

de animais (vacas leiteiras) eram seus únicos recursos de onde tiravam o sustento 

econômico. Desta forma, as cooperativas tiveram como eixo central a produção e 

comercialização do leite e seus derivados, fazendo com que técnicas de produção vindas 

do país de origem fossem aplicadas. Portanto, a partir desse diferencial técnico, 

vislumbraram uma alternativa para a obtenção de maior sucesso em seus negócios. 

 Não por acaso, a partir da pecuária leiteira os imigrantes holandeses começaram 

a trilhar caminhos mais promissores em território paranaense. Os elementos do clima e 

o relevo dos Campos Gerais eram propícios para o desenvolvimento dessa atividade. 

Somam-se a isso a herança cultural e o know-how trazido pelos holandeses no ramo 

leiteiro. Organiza-se, então, a conjuntura que, anos depois, tornaria a região um polo 

irradiador das técnicas de produção leiteira.  

 Assim, os imigrantes conseguiram reproduzir aspectos culturais da ruralidade 

holandesa, seja através das expressões, dos significados ou manifestações sociais que se 
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evidenciaram no espaço rural paranaense. Como reflexo da condição social, territorial e 

cultural pela qual foram submetidos, deram um novo significado às características dessa 

ruralidade. Cunha (2011, p.130) acredita que 

Os pioneiros da Batavo buscaram, em grande parte, transformar 

o potencial que identificaram no espaço rural no qual estavam 

instalados, em possibilidades de ganhos econômicos que 

sustentassem seus projetos de vida. Porquanto, este tipo de 

empreendimento guarda essa relação direta com a região na 

qual se insere, tornando-a um território não apenas econômico, 

mas antes de tudo um território de vida. Quando os colonos 

fizeram a opção de lutar pela organização e consolidação de 

uma cooperativa, estavam também fazendo a escolha definitiva 

por uma região.  

 Como alternativa para superar coletivamente as dificuldades econômicas, os 

imigrantes desenvolveram uma integração das atividades leiteiras em torno do ideal 

cooperativista. Assim, poderiam industrializar e comercializar o leite produzido nas 

propriedades cooperadas.  

 Essa iniciativa consolida-se em 1954, quando os cooperados da Batavo e da 

Castrolanda se empenharam para criar a Cooperativa Central de Laticínios do Paraná 

Ltda (CCLPL). Alguns anos depois, os cooperados da Capal também passariam a 

integrar esse arranjo produtivo, composto agora pela unificação das três cooperativas. 

 A integração produtiva foi fundamental para o fortalecimento das cooperativas. 

Na década de 1950, já se observava um aumento do nível técnico da produção, retratado 

pela intermediação promovida por agrônomos vindos diretamente da Holanda para 

prestar assistência técnica às cooperativas da CCLPL. A importação do gado Puro de 

Origem da Holanda daria início à especialização da pecuária leiteira, influenciando 

diretamente nos processos de melhoramento genético do rebanho e no aumento da 

produtividade. Além disso, ainda na década 1950, a técnica da inseminação artificial já 

era largamente utilizada pelos holandeses (FUNDAÇÃO ABC, 2009). 

 A partir desse momento, a busca por aperfeiçoamento técnico tornou-se uma 

tradição entre os colonos. Em cada cooperativa ligada à CCLPL, foi criado um 

Departamento de Assistência Técnica (DAT), pasta responsável pelo fomento de 

pesquisas científicas nas áreas de nutrição animal, melhoramento genético do rebanho e 

técnicas de manejo do solo (FUNDAÇÃO ABC, 2009). As atividades desenvolvidas 

pelos DAT‟s eram subsidiadas diretamente pela contribuição de cada membro 

cooperado. 
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 Entretanto, o panorama da agricultura brasileira começaria a mudar a partir de 

1960, com a inserção do plantio de soja, o novo „ouro verde‟ do agronegócio. 

Acompanhando de perto as tendências econômicas do setor agropecuário, o Estado 

direcionou sua atenção para que o cooperativismo também pudesse se alinhar ao novo 

modelo de produção agrícola que começava a despontar. Nesse sentido, o florescimento 

da soja enquanto commodity agrícola alterou, significativamente, a dinâmica de atuação 

das cooperativas. Para o Estado, estimular a adesão das cooperativas agropecuárias às 

lavouras de soja era uma prerrogativa para a eficácia de suas políticas agrícolas – como 

visto no Capítulo 2.  

 No caso dos holandeses, a inserção da produção de commodities ganharia ainda 

mais estímulo, uma vez que o aumento das cabeças de gado suscitaria maior produção 

das pastagens, do milho, da soja e do trigo para a alimentação do rebanho. 

  Vale lembrar, também, que o crédito agrícola já era ofertado aos holandeses 

desde a década 1940, sendo utilizado como mecanismo de financiamento da produção. 

A compra de tratores pelos cooperados, por exemplo, era intermediada pelo Banco do 

Brasil desde 1953, estimulando os cooperados à modernização da produção (GALLAS; 

GALLAS, 2012). 

 Porém, ao se intensificar o nível de mecanização, os cooperados começaram a 

constatar alguns sinais de desgaste e esgotamento das propriedades do solo da região. 

Havia, portanto, um obstáculo físico a superar.  

 Para desenvolver uma agricultura intensiva e de larga escala nos Campos Gerais, 

era preciso contornar os problemas de um solo arenoso e facilmente suscetível à erosão. 

Em entrevista ao periódico Paraná Cooperativo
26

, Franke Dijkstra, um dos pioneiros da 

colônia de Carambeí, descreve que  

 

(...) na segunda metade da década de 1960, tiveram início os 

plantios de soja e trigo nos Campos Gerais. E eu comecei 

também a cultivá-los. Nos primeiros anos foi tudo muito 

promissor, mas logo sobreveio a erosão. As terras da região 

eram frágeis e, com duas culturas ao ano, a degradação chegou 

rápido. 

 Condicionadas por esse cenário desfavorável, as cooperativas, por intermédio 

das ações do DAT, começaram a estabelecer convênios com empresas e profissionais do 

setor agrícola, visando a uma solução técnica capaz de sustentar a agricultura de larga 

                                                           
26

 Ano 11, número 129, nov/2015, p.06. 

 



101 
 

escala no solo dos Campos Gerais. Diante da conjuntura do mercado agrícola daquele 

período, onde a soja estava se tornando mais rentável que o leite, era necessário buscar 

soluções.  

 Dessa forma, com as intervenções do DAT, as cooperativas passaram a contar 

com o respaldo técnico de um experiente grupo de agrônomos, incluindo, entre eles, o 

holandês Hans Peeten, especialista na técnica do plantio direto
27

. A aplicação desse 

método no solo dos Campos Gerais foi um grande sucesso, estimulando o 

desenvolvimento de pesquisas e aperfeiçoamento técnico. Assim, com os benefícios do 

plantio direto, as cooperativas holandesas ganharam mais autonomia no 

desenvolvimento da agricultura.  

Além disso, o emprego do plantio direto garantiu solidez e sustentabilidade 

econômica ao modelo de agricultura que começava a ser promovido pelas cooperativas 

holandesas. Devido ao seu sucesso, a técnica se disseminou pela agricultura dos 

Campos Gerais, possibilitando o cultivo de grandes culturas. A partir desse momento, as 

cooperativas estariam preparadas para se integrar à lógica da agricultura moderna, 

baseada na expansão das lavouras mecanizadas. 

 O plantio direto também foi responsável por viabilizar a utilização das áreas de 

campos nativos considerados de baixo potencial agrícola. Diante desse fato 

as áreas de campos nativos sofreram drástica redução com o 

advento do plantio direto, desrespeitando-se frequentemente as 

áreas de preservação permanente nas zonas ripárias, nos locais 

onde o cultivo com máquinas foi possível (NETO; ROCHA, 

2007, p.183). 

 Sendo assim, as pesquisas em plantio direto desenvolvidas pelo DAT 

possibilitaram aos colonos holandeses, vinculados às cooperativas, contornar os 

problemas físico-químicos do solo dos Campos Gerais, cuja propriedade é marcada pela 

alta suscetibilidade aos processos de lixiviação e erosão pluvial.  

 A cooperativa Batavo exerceu um importante papel nesse processo, na medida 

em que foi um núcleo irradiador da técnica do plantio direto, primeiramente para seus 

associados e, depois, para as fazendas brasileiras (CUNHA, 2011). A partir de um 

convênio estabelecido entre a CCLPL, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
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 Técnica agrícola que começou a ser desenvolvida na Inglaterra (1950), EUA e Alemanha (1960). 

Procura economizar energia no trabalho de aração, praticando-se o plantio das novas sementes 

diretamente na palha da colheita anterior, evitando o processo de revolvimento da terra. Justifica-se o 

emprego dessa técnica, pelo fato de evitar a erosão dos solos, economizar água e mão de obra, preservar a 

matéria orgânica no solo e, consequentemente, aumentar o lucro e a produtividade agrícola. (GALLAS; 

GALLAS, 2012). 
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(EMBRAPA) e o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), essa técnica foi difundida 

dos Campos Gerais para o Brasil. As cooperativas holandesas se consagraram por estar 

na vanguarda desse processo. 

 Portanto, uma vez solucionado o problema da baixa aptidão agrícola nos 

Campos Gerais, as cooperativas Batavo, Castrolanda e Capal passaram a investir 

fortemente na expansão de suas áreas de cultivo. Para isso, apostaram na aquisição de 

terras dos proprietários locais. O aumento da produção possibilitou às cooperativas, já 

na década de 1970, que contassem com um grande suporte de infraestrutura para 

receber, secar, estocar e comercializar grãos.  

 Um depoimento curioso que retrata o contexto de inserção da soja nas  

cooperativas foi encontrado em Gallas e Gallas (2012). Durante a década de 1970, foi 

cogitada a possibilidade dos cooperados da Capal aderirem ao plantio da cana de açúcar 

como mecanismo de integração ao programa federal Proálcool. Mas a resposta dada por 

um dos cooperados: “plantando cana não se compra a terra do vizinho, plantando soja e 

milho, sim” (p.80) ilustra com clareza a disposição dos cooperados em acompanhar as 

tendências da agricultura nacional.  

 Contudo, a tradição de investimento em pesquisa agropecuária pelos holandeses 

teve seu ápice em 1984, quando foi fundada a Fundação ABC. Sediada no município de 

Castro, sua gênese está relacionada à unificação dos respectivos DAT‟s das 

cooperativas. A instituição de pesquisa privada foi a primeira empresa do gênero no país 

a desenvolver sistemas de tecnologia em plantio direto. 

Suas pesquisas passaram a ter como objeto, especificamente, a fração do espaço 

geográfico na qual estava inserida. Portanto, era fundamental para a instituição o 

conhecimento do solo, do clima, dos ventos, das águas, e tudo mais que caracteriza a 

região dos Campos Gerais (CUNHA, 2011). O pioneiro Franke Dijkstra chegou a 

relatar que 

a Fundação foi criada para “comprovar cientificamente o que a 

experiência já havia indicado”, demonstrando que os 

cooperados e a instituição à qual estão associados sempre 

trabalharam numa linha de buscar, pela pesquisa ou pela 

experiência assistemática, localizar as demandas da cooperativa 

e de seus associados, abrindo caminho para as inovações que 

permitem atender às necessidades dos processos produtivos, 

administrativos e de todas as demais instâncias da vida 

comunitária para as quais o cooperativismo procurou dar 

alternativas (CUNHA, 2011, p.139-141). 
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Sendo assim, a Fundação ABC passou a funcionar, basicamente, como uma 

extensão das cooperativas, auxiliando os membros da Batavo, Castrolanda e Capal a 

obterem maior aperfeiçoamento técnico. Desde sua criação, a instituição desenvolve 

pesquisas agropecuárias visando ao aumento da produtividade dentro de um modelo 

técnico-científico de produção. Suas pesquisas são direcionadas a partir das demandas 

de cada cooperativa. 

 A assessoria de comunicação da Fundação ABC
28

, em depoimento cedido a esta 

pesquisa, alegou que, com a aplicação das técnicas de transgenia agrícola, controle de 

pragas, manejo do solo, agrometeorologia, entre outras, a região dos Campos Gerais se 

tornou referência nacional em produtividade agropecuária. Prova disso é a região 

apresentar, atualmente, uma média de produtividade que se equipara aos melhores 

índices mundiais. 

 Dados encontrados no site da EMBRAPA revelam que as médias de 

produtividade nacional para soja e milho correspondem, respectivamente, a 3.011kg/ha 

e 5.400kg/ha. Tendo em vista esse parâmetro, as informações do Gráfico 1 demonstram 

a média da produtividade agrícola dos cooperados Castrolanda nas culturas de soja e 

milho. Durante as safras de 2000 a 2015, essa média foi de 3.153kg/ha para a soja e 

9.152kg/ha para o milho, comprovando a superioridade da produção dos cooperados em 

relação à média nacional. Além disso, o gráfico pode revelar que o suporte técnico da 

Fundação ABC repercute na arrecadação das cooperativas.  

O investimento em pesquisa fornecido à Fundação ABC era bancado, até 1995, 

pelas próprias cooperativas. Entretanto, a partir do final da década de 1980 e início de 

1990, a instabilidade financeira do país repercutiu no montante de investimentos que as 

cooperativas poderiam destinar ao fomento de pesquisas científicas. Deste modo, a 

instituição parte para a flexibilização de parcerias, dando início a projetos e pesquisas 

com outras entidades e empresas do setor agropecuário. Mesmo assim, as cooperativas 

ainda se posicionam como suas principais mantenedoras (FUNDAÇÃO ABC, 2009). 
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Gráfico 1: Média de produtividade soja/milho (kg/ha) dos cooperados Castrolanda (2000-2015) 

 
Fonte: Relatórios Anuais Castrolanda. Elaborado pelo autor. (GRAFICO DESCONFIGURADO) 

Portanto, sendo uma empresa de capital privado, a Fundação ABC proporcionou 

um desenvolvimento técnico de natureza seletiva. Isso se comprova pelo fato de que 

suas pesquisas são destinadas somente àqueles com os quais a empresa mantém 

parcerias e vínculos de financiamento. 

A Fundação ABC tornou-se reconhecida nacionalmente, sendo uma referência 

dentre as instituições de pesquisa agropecuária do país. Para manter esse patamar, a 

instituição vem acompanhando as tendências do desenvolvimento da agricultura 

globalizada. 

 Com todo o respaldo técnico prestado pela ABC, as cooperativas holandesas 

conseguiram aumentar significativamente os níveis de produtividade, tanto na 

agricultura quando na pecuária leiteira. A partir dessas iniciativas, tiveram solidez para 

sustentar o processo de verticalização e o respectivo encaixe ao modelo do CAI. 

 Sendo assim, podemos afirmar que a verticalização das cooperativas holandesas 

se tornou viável quando essas assumiram o modelo de agricultura comercial voltado à 

grande produção de commodities, produção que se embasa e depende de um pacote de 

recursos financeiros, técnicos, científicos e informacionais. São características que 

comprovam o alinhamento das cooperativas aos ditames do mercado agrícola e do 

grande capital global, contribuindo para dinamizar o espaço rural dos Campos Gerais.  

 Sendo o Estado totalmente cúmplice nessa trajetória, a partir da década de 1970 

a região dos Campos Gerais passou a apresentar características da agricultura científica, 

trazidas fundamentalmente junto ao processo de reestruturação produtiva agrícola 

(BELIK, 1994). 
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 Para as cooperativas holandesas, especificamente, os avanços tecnológicos da 

agricultura técnico-científica trouxeram benefícios ao segmento leiteiro como, por 

exemplo, o incremento de sofisticados equipamentos para o beneficiamento da 

produção, o melhoramento genético das raças de gado, o aperfeiçoamento dos sistemas 

de circulação e transporte, além do fomento de crédito por parte do Estado. Essas 

características, quando aliadas, passam a configurar um novo uso agrícola do território 

na região, fundamentado pelos princípios do meio técnico-científico-informacional 

(SANTOS; SILVEIRA, 2001). 

 A partir da consolidação das cooperativas holandesas, a mesorregião Centro 

Oriental do Paraná vem se destacando como uma importante bacia leiteira do estado, 

pois “até 1960 não se havia constituído no Paraná um setor agrícola mais diversificado 

ou desenvolvido, salvo as colônias de imigrantes europeus como a Castrolanda e a 

Batavo” (IPARDES, 2004, p.71). Além disso, a chegada desse modelo de agricultura 

aos Campos Gerais 

possibilitou aos produtores da região, principalmente aos 

cooperados, a alavancar uma produção moderna, intensa em 

tecnologia, superando os entraves naturais. A região se 

transformou numa das maiores bacias leiteiras do estado e 

importante produtora de derivados do leite, soja, combinada 

com trigo e também milho, importante componente da 

alimentação dos rebanhos (IPARDES, 2004, p.71). 

 Em 2004, um estudo publicado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social (IPARDES) identificou que a mesorregião Centro Oriental do 

Paraná – que abrange os municípios dos Campos Gerais –, apresenta três eixos 

industriais. Um desses eixos é formado pelas indústrias voltadas ao processamento do 

leite e derivados nos municípios de Arapoti, Carambeí e Castro.  

(...) adquire importância a bacia leiteira, presente nos 

municípios de Castro, Arapoti e Carambeí, fortemente 

vinculada com a dinâmica agroindustrial da região. Na década 

de 1970, o processo de modernização da agricultura 

possibilitou aos produtores da região, particularmente os 

pertencentes às colônias e organizados em cooperativas, assim 

como os grandes proprietários, alavancar uma produção 

intensiva de capital, superando os entraves naturais de baixa 

fertilidade e solos pouco profundos. As atividades se 

transformaram, atingiram patamares elevados da produção 

agropecuária e qualificaram a produção de leite e derivados, 

consolidando um importante segmento agroindustrial do 

Estado. A pauta agrícola regional incorporou, ainda, a 

produção de soja combinada com o trigo, e também do milho, 
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importante componente da alimentação dos rebanhos leiteiros. 

(IPARDES, 2004, p.108). 

 Essa leitura geográfica realizada pelo IPARDES demonstra algumas 

características do direcionamento tomado pelas cooperativas holandesas, o qual se 

remete ao contexto da „Revolução Verde‟, quando as grandes cooperativas 

agropecuárias, no Brasil, vivenciaram um processo de verticalização e se alinharam à 

lógica de cooperativas-empresas, estabelecendo relações cada vez mais próximas ao 

setor industrial. Dessa forma, 

A configuração agrária brasileira caracterizada por um intenso 

processo de modernização, acompanhado por inúmeras 

transformações relacionadas à articulação, cada vez maior, 

entre a agricultura e a indústria a partir do final da década de 

1960, por meio de encadeamentos intersetoriais, estabelece um 

ritmo ao sistema econômico, que teve de ser perseguido pelas 

cooperativas para sua própria sobrevivência (FAJARDO, 2008, 

p.21). 

 Embora esse processo tenha proporcionado um crescimento quantitativo na 

arrecadação das cooperativas e um aumento da produtividade agrícola (Gráficos 1, 2, 3 

e 4), deu-se de maneira exclusivamente concentrada. O levantamento do IPARDES 

(2004, p.71) constatou que as mesorregiões Centro Oriental e Centro Sul paranaense 

apresentam os maiores índices de concentração fundiária do estado. De certa forma, o 

avanço da fronteira agrícola e o modelo de agricultura liderado pelas cooperativas 

holandesas contribuíram para o predomínio de grandes propriedades rurais na região. 

Isso nos permite concluir que a região dos Campos Gerais vivenciou um processo de 

modernização conservadora, onde o grande latifúndio modernizou-se, embora a 

concentração fundiária permanecesse conservada. 

 Da mesma forma, “os agricultores da região dos Campos Gerais pertencem em 

sua maioria a classes sociais com maior poder aquisitivo e utilizam técnicas advindas da 

Revolução Verde” (NETO; ROCHA, 2007, p.187).  

 Há de se destacar que as práticas desse modelo de produção agrícola são 

potencialmente degradantes ao meio ambiente. A agricultura científica é fundamentada 

por um sistema de manejo que depende, fielmente, do uso de fertilizantes e 

agroquímicos e necessita de vastas áreas para ser implantada. 

 Dessa forma, a modernização da agricultura nos Campos Gerais ocasionou 

significativas transformações na paisagem rural (Figura 5). Esse processo, conduzido 

majoritariamente pelas cooperativas holandesas, acabou contribuindo para uma série de 
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transformações ambientais na região, introduzindo um novo uso do solo voltado à 

inserção de grandes lavouras mecanizadas.  

 Por isso, cabe destacar que a reprodução do modelo de agricultura intensiva, aos 

moldes da Revolução Verde, comprometeu a integridade dos recursos naturais da 

região. Tanto nas culturas de verão (soja, milho, feijão, batata), quanto de inverno 

(aveia, trigo, azevém), a utilização e difusão dos produtos fitossanitários tornaram-se 

constantes. 

Figura 5: Paisagem rural no município de Castro/PR: sede da Cooperativa Castrolanda aos 

fundos 

 
Fonte: (DIAS, B, 2015.) 

 Esse modelo de agricultura parte de uma premissa fundamentalmente 

imediatista, que consagra a esfera econômica (produtividade) acima de qualquer outra. 

Entretanto, não considera – ou finge não considerar – que o pacote de insumos, 

agrotóxicos e técnicas utilizados nas lavouras da região pode comprometer a 

sustentabilidade do sistema hídrico e o frágil bioma dos Campos Gerais. 

 Diante desse cenário, os campos nativos se tornaram fragmentos isolados na 

paisagem da região, onde agora predominam grandes monoculturas (Figura 6). Nesse 

início de século XXI, raros são os remanescentes florestais nos Campos Gerias. Estes 

podem ser vistos em destaque, principalmente, nas Unidades de Conservação, a 

exemplo do Parque Estadual de Vila Velha e do Parque Estadual do Canyon Guartelá 

(MELO; MORO; GUIMARÃES, 2007). 

 Dessa forma, os remanescentes de campos nativos se tornaram fragmentos 

isolados na paisagem, contrapondo-se ao predomínio da cultura da soja, das áreas de 
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reflorestamento e dos rebanhos bovinos voltados à produção de leite e derivados. A 

expansão da agricultura comercial alterou, significativamente, a biodiversidade e a 

paisagem natural dos Campos Gerais. Acentua-se, então, um processo de degradação 

ambiental que já vinha sendo constatado desde o período do tropeirismo.  

 

Figura 6: Paisagem rural no município de Castro/PR: remanescentes de Floresta Ombrófila 

mista em meio às áreas de lavoura 

 
Fonte: DIAS, 2015. 

  

 Além do mais, a região também é um pólo industrial nas atividades de base 

florestal, principalmente nas indústrias de papel e celulose. Muitas empresas têm  

disseminado o cultivo, em larga escala, da espécie exótica do pinus spp (IPARDES, 

2004). Essa atividade, conhecida como silvicultura, vem se expandindo nos Campos 

Gerais de forma não controlada, atingindo, principalmente, áreas de relevo íngreme, não 

agricultáveis, e próximas a afloramentos rochosos. Embora sejam providenciadas 

algumas técnicas de manejo florestal, a silvicultura também se caracteriza como uma 

monocultura altamente agressiva ao meio ambiente e à fauna local (NETO; ROCHA, 

2007, p.183). 

 Por outro lado, algumas ações direcionadas por ONG‟s ou pela iniciativa de 

órgãos como o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e das prefeituras dos municípios da 

região têm buscado criar mecanismos para uma gestão mais sustentável dos recursos 

naturais e do solo da região. 

 Para concluir, destacamos que as transformações na paisagem rural dos Campos 

Gerais foram acentuadas a partir da reprodução dos ciclos econômicos, do processo de 



109 
 

colonização e imigração holandesa na região. Da mesma forma, o avanço da fronteira 

agrícola nos Campos Gerais beneficiou, diretamente, os latifundiários da região. A 

concessão de créditos e os subsídios fornecidos pelo Estado, além do processo de 

arrendamento de propriedades rurais, são medidas que sustentam esse argumento. 

Assim, as áreas de pecuária tradicional foram reconvertidas em áreas de lavoura 

comercial, sendo observada uma mudança técnica ou uma reconversão produtiva na 

região.  

 Nesse contexto, já na década de 1970, a agricultura paranaense representava 

23% da área de cultivo de soja do país, contribuindo com cerca de 24% da produção de 

soja nacional (ALBUQUERQUE, AUED, 2008). No contexto atual, o Paraná se 

posiciona como o segundo maior produtor de soja do país, commodity que alterou 

significativamente as paisagens rurais do estado (Tabelas 5 e 6). 

Tabela 5: Produção e área colhida de soja no Paraná: 1969 a 1980 

Ano Produção (toneladas) Área colhida (hectares) 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

213.584 

368.006 

461.746 

638.158 

1.321.418 

2.588.880 

3.420.000 

4.500.000 

4.700.000 

3.150.103 

4.000.000 

5.400.000 

172.401 

304.211 

357.701 

452.692 

817.815 

1.340.000 

1.600.000 

2.083.300 

2.200.000 

2.348.541 

2.340.460 

2.410.800 

Fonte: Cunha (1986, p.186). Elaborado pelo autor. 

Tabela 6: Produção e área colhida de soja no Paraná: 2011 a 2015 

Ano Produção (toneladas) Área colhida (hectares) 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

15.420.000 

10.940.000 

15.910.000 

14.780.000 

17.136.000 

4.480.000 

4.390.000 

4.670.000 

4.900.000 

5.204.000 

Fonte:http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/deral/Prognosticos/Soja__2014_15

Elaborado pelo autor. 

 

http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/deral/Prognosticos/Soja__2014_15.pdf
http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/deral/Prognosticos/Soja__2014_15.pdf
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 Outra característica que demonstra aspectos de uma agricultura e pecuária cada 

vez mais tecnificadas  encontra-se nos dados do Censo Agropecuário do IBGE (2006). 

Esse estudo comprovou que 38,94% dos estabelecimentos rurais dos municípios dos 

Campos Gerais declararam uso de assistência técnica. Daí se depreende o papel das 

cooperativas nessa intermediação, vista a facilidade da assistência técnica fornecida a 

quem se torna cooperado. 

 Entretanto, é importante destacar que a opção dos imigrantes holandeses pelo 

cooperativismo trouxe benefícios e crescimento não só às cooperativas, mas também a 

pequenos e médios agricultores da região.  

 Acompanhando o ritmo da agricultura brasileira e sendo assistidos de perto pelo 

Estado, os holandeses investiram fortemente num diferencial técnico quando 

introduziram animais de qualidade produtiva superior, expandiram suas unidades 

produtivas e de beneficiamento, implantaram o método de inseminação artificial e, por 

fim, adotaram o plantio direto como mecanismo de superação da baixa fertilidade do 

solo. São fatos que certificam o papel dos imigrantes holandeses enquanto agentes do 

desenvolvimento regional (CUNHA, 2011). 

 Embora alguns desses procedimentos tenham se restringido somente ao quadro 

de associados das cooperativas, de certa forma acabaram intensificando a cooptação de 

muitos outros agricultores locais, inserindo-os à matriz produtiva das cooperativas. O 

respaldo técnico e o apoio estrutural da própria cooperativa, facilitando a 

comercialização da produção, são fatores condicionantes dessa cooptação. 

 Diante dessa dinâmica, as cooperativas acabaram se constituindo enquanto 

agentes organizadores do espaço regional e integrando, cada vez mais, os pequenos e 

médios produtores da região à sua equipe de cooperados.  

 Verifica-se, portanto, um processo de expansão horizontal e vertical das 

cooperativas holandesas no Paraná Tradicional, que consolidou os Campos Gerais como 

um pólo agroindustrial do estado, pois “as elites campeiras regionais sempre souberam 

se aproveitar das constantes modernizações produtivas, sobretudo pelo controle do 

aparelho político (uso privilegiado do crédito público), residindo aí seu traço de 

modernidade” (ALBUQUERQUE; AUED, 2008, p.243). 

 A partir da década de 1970, a rede urbana da região, polarizada por Ponta 

Grossa, torna-se um pólo agroindustrial, a partir da instalação de grandes unidades 

fabris de empresas multinacionais do setor. Através de subsídios e mecanismos de 
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isenção de impostos fornecidos pelo Estado
29

, os Campos Gerais vivenciam aquilo que 

Albuquerque e Aued (2008) chamam de “secundarização do primário”. 

 Mas a partir da década de 1980, novas mudanças conjunturais colocariam em 

cheque o cenário de pujança das cooperativas. A recessão econômica iniciada nesse 

período refletiu, diretamente, na disponibilidade de crédito e investimentos ao setor 

agrícola.  

 Abriu-se, portanto, uma lacuna na economia agrícola do país, o que só seria 

normalizado anos à frente. A volta da estabilidade financeira facilitaria a entrada da 

política neoliberal e, a partir de então, um novo paradigma econômico surgiria. Somente 

a partir de 1990, as cooperativas ganhariam um novo fôlego de investimentos. É o que 

será aprofundado nas discussões do último capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Todas as empresas do ABCD da soja – ADM, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus – como denomina 

Fajardo (2008), possuem unidades industriais instaladas em Ponta Grossa/PR. 
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CAPÍTULO 4 

O PANORAMA DAS COOPERATIVAS HOLANDESAS PÓS 

VERTICALIZAÇÃO 

 

 A adesão ao perfil agroindustrial possibilitou anos promissores às cooperativas 

holandesas no que se refere ao seu crescimento horizontal e vertical. Da mesma forma, 

também se verificava em nível nacional que o cooperativismo agropecuário vivia 

momentos de crescimento econômico contínuo até o início dos anos 1980. 

Estudo de Cunha (1986) revelou que, durante a década de 1970, as políticas de 

crédito agrícola que inseriram a agricultura paranaense ao modelo do CAI, foram 

sincronizadas com o Plano Nacional de Desenvolvimento (PND‟s) e Plano Nacional de 

Desenvolvimento Rural (PNDR). Entre 1969 a 1975, a abundância de crédito disponível 

ao setor agrícola também repercutiu nas contas das cooperativas. 

Entretanto, a partir 1976 inicia-se um período de recessão à disponibilidade de 

crédito agrícola, pondo em cheque o mecanismo que havia alimentado o crescimento 

agroindustrial e das cooperativas agropecuárias até então.  

 Isso se justifica devido às adversidades que compunham a macroconjuntura 

econômica do país a partir desse período. O ambiente de oscilações cambiais, 

instabilidade monetária e inflacionária que caracterizaram a economia brasileira – como 

discutido no Capítulo 2 –, comprometeu diretamente os investimentos voltados ao setor 

agrícola.  

Como reflexo desse panorama Padilha (2014, p.54) destaca que, entre o final da 

década de 1980 e início de 1990, o PIB agropecuário do país diminuiu cerca de 31%. 

Assim, o setor agrícola nacional acostumado à forte ingerência do Estado, teve de arcar 

com um período de estagnação de investimentos. 

 Não obstante, os efeitos dessa conjuntura econômica logo ecoaram sobre a saúde 

financeira das cooperativas Batavo, Castrolanda e Capal. Na década de 1980, um 

cenário de estagnação de crescimento seguido de endividamento impactou as 

cooperativas e se sobrepôs a qualquer perspectiva de novos investimentos. 

 Partindo desse contexto, o último capítulo dessa dissertação pretende demonstrar 

de que forma se deu a atuação do Estado no processo de reequilíbrio orçamentário e 

reestruturação produtiva das cooperativas holandesas. De maneira específica, busca-se  

demonstrar a forma como o Estado acabou criando condições para o retorno de um 
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cenário vantajoso de investimentos, bem como para a reinserção das cooperativas no 

mercado agrícola por meio da verticalização de diversas cadeias produtivas.  

 O capítulo procura identificar os caminhos trilhados pelas cooperativas para se 

alinhar e acompanhar as tendências do cooperativismo nacional nesse início de século. 

Utilizando-se novamente de políticas de crédito e financiamento, as cooperativas 

holandesas passaram a adotar novas estratégias de atuação após a verticalização de 

alguns setores produtivos. Como resultado, aliaram a diversificação da produção com a 

inserção desta no segmento varejista, dirigindo, ainda, grandes remessas ao mercado 

externo. Além disso, outra característica destacada no capítulo é o processo de 

intercooperação das cooperativas holandesas, baseado na integração produtiva das 

cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal.  

 Por fim, outro elemento explorado no capítulo é a relação entre a Cooperativa 

Castrolanda e seus cooperados. Através de visitas às propriedades rurais e da aplicação 

de questionários, objetivou-se uma aproximação da visão dos cooperados da 

Castrolanda com relação à cooperativa que os representa. Algumas questões elencadas 

nas entrevistas foram interpretadas à luz do conceito de capital social, numa tentativa de 

compreender qual o legado do empreendimento cooperativista da Castrolanda sobre a 

estrutura social do município de Castro/PR. 

 O capítulo inicia-se com uma argumentação que procura demonstrar o contexto 

de reinserção de investimentos do Estado às cooperativas. Portanto, serão apresentados 

os principais mecanismos utilizados pelo Estado para consolidar o que chamaremos de 

reestruturação produtiva das cooperativas holandesas. 

  

4.1 O papel do Estado na reestruturação produtiva das cooperativas holandesas  

 

 A conjuntura da economia brasileira no final dos anos 1980 não deixou dúvidas 

sobre o porquê do desmantelamento de diversos setores da indústria nacional. O Estado 

brasileiro, enfrentando uma das maiores inflações do mundo naquele momento, teve que 

adotar medidas ortodoxas no campo econômico sobre a justificativa de reequilibrar a 

economia nacional. Diante desse cenário, diversos setores se depararam com 

dificuldades financeiras, enraizadas, fundamentalmente, no descontrole inflacionário, na 

queda de investimentos e no corte de financiamentos antes oferecidos com o jubilo do 

Estado. 
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 Assim, o Estado não teve outra saída senão o afrouxamento das políticas 

creditícias voltadas ao setor agrícola, medida que impactou diretamente a dinâmica de 

atuação das agroindústrias e demais instituições do setor agrícola. O Estado 

reconhecia o início do fim de um modelo agrícola baseado no 

crédito rural abundante e barato, que a partir daquele momento 

passava a ser reestruturado, de forma gradativa, mas constante. 

No entanto, só em 1980 o processo consolidou-se com as 

profundas modificações efetuadas na Política de Crédito Rural 

em função do agravamento da crise brasileira. Essas 

modificações foram basicamente o aumento dos juros e a 

diminuição do volume de créditos (CUNHA, 1986, p.115). 

 No caso das cooperativas agropecuárias, pouco se viu em termos de crescimento 

durante os anos 1980. Esse panorama levou Gonçalves (2012) a rotular o período como 

a „década perdida‟ do cooperativismo. De maneira geral, a década de 1980 ficou 

marcada “pelo abandono do padrão protecionista que o Estado exercia sobre essas 

instituições” (GONÇALVES, 2012, p.32).  

Nesse sentido, a principal operação financeira que o Estado realizou com o setor 

cooperativista se deu mediante a contração de dívidas, contrapondo o autofinanciamento 

de outrora. Consequentemente, essa estratégia acabou limitando o crescimento das 

cooperativas, expondo-as de forma significativa às vulnerabilidades do mercado 

(GONÇALVES, 2012). 

 Foi dentro desse contexto que as cooperativas holandesas passaram por um 

período de estagnação e respectivo endividamento. Mas o Estado logo criou uma 

alternativa. Em 1998, com reequilíbrio inflacionário e a resposta positiva do mercado ao 

Plano Real, o Estado cria o RECOOP, incluindo neste programa as cooperativas Batavo, 

Castrolanda e Capal.  

Como cooperativas de grande porte, as cooperativas holandesas foram 

contempladas pelo programa federal e, a partir disso, transferiram parte de suas dívidas 

à união que agora voltava a fornecer o alicerce financeiro necessário. Além da atuação 

do RECOOP, muitos dos produtores cooperados que se encontravam endividados foram 

atendidos pelo PESA, programa que refinanciou diretamente as dívidas desses 

agricultores. 

 Somente através dessas políticas de reequilíbrio orçamentário e renegociação de 

dívidas, via RECOOP e PESA – referenciados no Capítulo 2 – as cooperativas 

holandesas conseguiram adentrar novamente um cenário promissor de crescimento. 

Segundo Padilha (2014, p.68), 
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o RECOOP foi criado para corrigir as distorções causadas pelas 

políticas econômicas do governo federal que nos anos de 1980 

e início da década seguinte fizeram com que as instituições 

financeiras deixassem praticamente a responsabilidade de 

financiar o produtor rural ao sistema cooperativista, o que 

levou muitas cooperativas a enfrentar problemas de caixa. 

 

 No término de sua execução, o programa RECOOP contemplou 322 projetos de 

refinanciamento às cooperativas agropecuárias do país, sendo destinado um montante de 

R$3,2bilhões arcados, em sua maioria, pelo Tesouro Nacional. Padilha (2014, p.74) 

destaca que o “RECOOP foi uma política que atuou num curto período de tempo e teve 

sua abrangência limitada a poucos estados, concentrando recursos e com vários 

problemas burocráticos”. Mas, apesar de certos empecilhos, o programa foi fundamental 

para a estabilização financeira e retomada dos investimentos das cooperativas 

contempladas. 

 No caso das cooperativas agropecuárias da região Sul, o BRDE
30

 foi o grande 

articulador das linhas de financiamento do RECOOP. O banco foi responsável por 

disponibilizar recursos com juros baixos e de longo prazo, tanto para o refinanciamento 

de dívidas, como para a realização de novos investimentos (PADILHA, 2014). Assim, 

ao aderirem ao RECOOP
31

 as cooperativas holandesas ganharam fôlego para 

reestruturar seus respectivos quadros financeiros e ampliar suas estruturas produtivas. 

Nesse processo, a função do BRDE enquanto banco público foi a de fomentar o 

desenvolvimento econômico e social de médio e longo prazo das cooperativas 

holandesas. 

 Com a certeza de que a união arcaria com os riscos das dívidas, as cooperativas 

Batavo, Castrolanda e Capal voltaram a respirar ares de tranquilidade. Isso nos leva a 

concluir que o Estado, novamente, lançou seu braço para salvar as cooperativas num 

período de debilidade financeira. Através desses programas, o Estado voltou a 

dinamizar as agroindústrias, o que resultou numa atração do grande capital às empresas 

do setor. 

                                                           
30

 Entre 2000 e 2003 houve um incremento no volume de negócios realizados pelo BRDE. Em 2000, por 

exemplo, o BRDE disponibilizou às cooperativas cerca de R$ 142 milhões, sendo que 89,3% desse valor 

eram referentes ao RECOOP (PADILHA, 2014). 

 
31

 Dos documentos analisados neste trabalho, o Relatório Anual da Castrolanda de 2009 foi o último a 

vincular uma parcela do endividamento da cooperativa ao programa RECOOP. Neste documento consta 

que em 2008 o RECOOP consumia cerca de 1.455 milhão do montante de endividamento da cooperativa. 
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O interesse do Estado em combater a inflação e resgatar a solidez econômica do 

país reverberou sobre o quadro das cooperativas. No momento em que as cooperativas 

voltaram a apresentar sinais de reequilíbrio orçamentário, novos rumos estariam por se 

configurarem. Esse momento se deu a partir das políticas econômicas do governo de 

Fernando Henrique Cardoso. 

 Por trás do sucesso do Plano Real se encontrava implicitamente a ideia de 

reconquistar a confiança do capital internacional para reinserir o país na divisão 

internacional do trabalho, agora sobre a égide neoliberal. Além disso, com a ênfase 

desse movimento político, o Brasil „reprimarizou‟ sua economia, tornando-se um 

grande exportador de commodities e produtos agrícolas industrializados, já que a 

inflação do país voltou a um patamar de equilíbrio frente ao mercado global. 

 Entretanto, somente uma análise mais aprofundada desse período histórico seria 

capaz de identificar os reflexos do reajuste econômico no processo de reinserção do 

Brasil frente ao contexto econômico mundial, longo processo que não caberia aqui ser 

discutido. Pode-se afirmar, entretanto, que o ajuste da economia nacional acabou 

servindo como uma prerrogativa para atrair remessas de capital internacional ao país, 

atingindo também o setor cooperativista. 

 Sendo assim, ao longo da década de 1990, o Estado construiu um cenário 

favorável a que as cooperativas agropecuárias pudessem adentrar com força e 

competitividade o mercado internacional, sendo necessário criarem-se condições que 

garantissem a reestruturação produtiva das cooperativas agropecuárias. 

 A partir de meados da década de 1990, a adoção da política neoliberal resultou 

num verdadeiro loteamento da máquina pública brasileira. Isso se comprova através dos 

diversos processos de privatização de empresas estatais iniciados nessa década. Mas o 

transcurso neoliberal não atingiu somente o setor estatal, impactando, da mesma forma, 

o setor privado, vide processos de fusão e aquisição.  

 Nesse contexto, aproveitando-se da fragilidade do momento, quando as 

cooperativas recém-saíam de um período de dificuldades financeiras, o capital 

internacional passou a mirar seus olhos nas cooperativas holandesas. Os resultados 

dessa conjuntura são destacados por Cunha (2011, p.138) quando alega que 

O círculo virtuoso que se iniciou no final da década de 1930 

prosseguiu sem nenhum grande tropeço até a segunda metade 

da década de 1990, quando um ajuste nacional econômico e 

institucional de caráter neoliberal, que visava de forma direta 

ao controle inflacionário, atingiu de maneira especial o setor 
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agroalimentar, favorecendo a expansão das multinacionais do 

setor, em detrimento dos segmentos nacionais, que sofreram 

com a política de valorização do real, com os juros reais mais 

elevados do mundo na época, com o congelamento, na prática, 

dos preços dos alimentos, enquanto as tarifas públicas e os 

insumos produtivos aumentavam muito acima da inflação. 

Dessa forma, os empreendimentos genuinamente nacionais 

apresentaram dificuldades e, no segmento agroalimentar, 

iniciou-se um importante processo de desnacionalização. 

 

 Devido às medidas do ajuste macroeconômico da década de 1990 e da inserção 

da política neoliberal, abriu-se uma lacuna para a ação do capital internacional sobre as 

cooperativas holandesas, pois “a Batavo há tempos procurava um parceiro que a tirasse 

da dificuldade financeira”. Nesse período, a cooperativa enfrentava o mesmo problema 

de endividamento da maioria das cooperativas do país, com dívida estimada, em 1997, 

em torno de R$ 70 milhões
32

. 

 Assim, o neoliberalismo deflagra-se sobre as cooperativas holandesas. Em 1997, 

a CCLPL decidiu vender 51% de seus ativos à multinacional italiana Parmalat Brasil 

S.A Indústria de Alimentos, resultando na criação da Indústria de Alimentos Batávia 

S.A. Mas, devido a problemas de gestão, anos mais tarde, a Parmalat entraria em 

declínio, sendo adquirida pela Perdigão S.A, marca que atualmente integra o 

conglomerado agroalimentar BRFoods
33

.  

 Analisando esse movimento do grande capital sobre as cooperativas holandesas, 

Cunha (2001, p.138) alega que “o empreendimento que hoje está sob o controle de uma 

das maiores empresas do mundo no segmento agroalimentar é a maior prova da 

concretização do sonho que começou em 1925 e que permanece até os dias atuais”. 

Realmente, o fato de o capital internacional ter adquirido partes da CCLPL demonstra a 

grandeza e a relevância das atividades desenvolvidas pelas cooperativas holandesas no 

segmento de leite e derivados (CUNHA, 2011).  

 Uma vez consolidado o processo de venda da marca Batavo, os holandeses da 

colônia de Carambeí, buscando um resgate aos elementos do modelo cooperativista que 

haviam trazido no início da colônia, decidiram criar uma nova cooperativa nos moldes 

agroindustriais. 

                                                           
32

 Segundo reportagem realizada pelo jornal Folha de São Paulo de 18/12/1997. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi181232.htm Acesso em 06/04/2016. 

 
33

 Fundada em 2009, o conglomerado BRFoods resultou da fusão das gigantes do ramo alimentar 

brasileiro, Sadia e Perdigão. Ao adquirir a Parmalat, em 2007, o grupo possui o aval para comercializar os 

produtos lácteos da marca Batavo. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi181232.htm%20Acesso%20em%2006/04/2016
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A iniciativa dos colonos pioneiros de Carambeí e antigos cooperados da Batavo 

buscava desvincular suas atividades de pecuária leiteira da marca que havia sido 

entregue aos domínios da BrFoods. Nesse contexto, no ano de 2011, surgiu uma nova 

marca: a Frísia; cujo nome se origina da região geográfica da Holanda de onde vieram 

os imigrantes. 

Desde então, a cooperativa Frísia passou a atuar nos mesmos segmentos que a 

antiga Batavo
34

, sendo representada no varejo de leite e derivados pela marca “Colônia 

Holandesa”. Compõe, juntamente com a Castrolanda e Capal, a intercooperação que 

será relatada na sequência. 

Além disso, o panorama neoliberal também conduziu as cooperativas holandesas 

a um novo comportamento de mercado. Com a economia do país apresentando sinais de 

recuperação, as políticas de financiamento baseadas no crédito de longo prazo foram 

reaplicadas pelo Estado. 

A partir da década de 2000, o Estado voltou a conceder créditos com baixos 

juros e longos prazos de pagamento às cooperativas, visando financiar a produção 

agropecuária e investir na expansão da estrutura produtiva. Isso se concretiza em 2002, 

momento em que as cooperativas holandesas foram assistidas pelo programa 

PRODECOOP. 

 Acompanhando as tendências do cooperativismo agropecuário nacional, o 

PRODECOOP permitiu com que as cooperativas holandesas lançassem novas 

estratégias de atuação, mediante ao beneficiamento de diversas cadeias produtivas. 

Guiadas novamente pelo Estado, via BRDE, foram contempladas com vastas linhas de 

financiamento fornecidas pelo banco público. 

 Com os investimentos provenientes do PRODECOOP, as cooperativas Frísia e 

Castrolanda intensificaram a verticalização das suas cadeias produtivas, o que antes se 

limitava às commodities. Assim, foram capazes de beneficiar os produtos de leite e 

derivados, além de produtos agrícolas, como feijão, trigo e batata, contribuindo 

diretamente para o aumento do faturamento bruto. 

 Alimentadas pelo PRODECOOP, essas duas cooperativas conduziram novas 

estratégias de mercado, guiando suas operações ao segmento do varejo. A partir de 

meados da década de 2000, as prateleiras dos centros de varejo passaram a receber 

diversos produtos das marcas Castrolanda e Colônia Holandesa. 

                                                           
34

 Em entrevista na Fundação ABC ficou implícito um depoimento de que os membros da CCLPL teriam 

se precipitado ao vender a marca Batavo. 
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 A entrada das cooperativas no varejo tornou o faturamento mais dinâmico, uma 

vez que suas variáveis de arrecadação ampliaram-se. Produtos derivados do leite como 

creme de leite, leite condensado, bebida achocolatada, batata frita, feijão, além de 

derivados de carne, tornaram-se elementos-chave para estreitar, simbolicamente, a 

relação das cooperativas com o consumidor final. Dessa forma, a partir do período pós 

PRODECOOP, percebe-se um verdadeiro boom de faturamento das cooperativas. 

 Esse processo é demonstrado nas linhas dos gráficos 2, 3 e 4, onde se percebe 

que as cooperativas têm alcançado percentuais de faturamento compatíveis com o perfil 

de uma grande agroindústria. No caso da Castrolanda, sua arrecadação ultrapassou a 

marca de 2 bilhões no ano de 2015.  

 Cabe destacar que, entre as três cooperativas, a Capal apresenta a menor taxa de 

arrecadação. Isso se deve a sua menor flexibilidade de atuação no mercado, limitando-se 

à produção de commodities, leite e derivados e, mais recentemente, ao café, por 

produtores cooperados localizados na região do vale do Paranapanema. Já as 

cooperativas Frísia e Castrolanda possuem maiores montantes de arrecadação, o que se 

justifica pelo maior dinamismo da produção e pela capilaridade de seus produtos no 

varejo. 

 Entretanto, a partir da década de 2010, a grande aposta das cooperativas 

holandesas está no beneficiamento de leite. As Unidades de Beneficiamento de Leite 

(UBL‟s) instaladas em Carambeí/PR (Frísia), Castro/PR, Itapetininga/SP e Macuco/RJ 

(Castrolanda) atuam num sistema integrado que recebe o leite dos cooperados mais 

próximos de cada uma dessas unidades. 

 Dessa forma, o diferencial técnico e o manejo empregado pelos cooperados na 

produção leiteira têm contribuído para elevar o nível de qualidade do leite. O controle 

de qualidade é uma das estratégias utilizadas pelas cooperativas para alçarem um 

diferencial na produção leiteira. Esse processo é assistido de perto pelas cooperativas 

por intermédio da assessoria de assistência técnica.  

 O sucesso dessa estratégia tem atraído a atenção de diversas empresas do 

segmento leiteiro. Muitas delas têm buscado realizar parcerias de compra da produção 

com as cooperativas holandesas como, por exemplo, Danone, Nestlé e Tirol. Sendo 

assim, além do beneficiamento do leite, as UBL‟s promovem o envaze do leite tipo 

UHT para outras empresas e vendem o leite a granel para diversas outras. Segundo a 

cooperativa Castrolanda, o diferencial da qualidade do produto é o fator preponderante 

para que as empresas busquem essas parcerias.  
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Gráfico 2: Faturamento bruto da Cooperativa Batavo/Frísia (1995 a 2015) 

 
 Fonte: Relatórios Anuais Cooperativa Frísia. Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 3: Faturamento Bruto da Cooperativa Castrolanda (2000 a 2015) 

 
Fonte: Relatório Anual Castrolanda. Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 4: Faturamento bruto da Cooperativa Capal (2002 a 2015) 

 
Fonte: Relatórios Anuais da Cooperativa Capal. Elaborado pelo autor. 
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 A busca pela melhor qualidade do leite é uma estratégia incessante da 

cooperativa Castrolanda. Como mecanismo de controle da produção, os cooperados são 

estimulados a produzir o leite de acordo com determinados parâmetros de qualidade. 

Aqueles que conseguem atingir um nível satisfatório são bonificados financeiramente. 

Tais bonificações são feitas de acordo com a classificação do produtor enquanto 

pequeno, médio e grande. Entretanto, essa estratégia tem incentivado um ambiente de 

competição entre os cooperados na busca pela melhor qualidade do leite. Isso ficou 

comprovado nas entrevistas de campo.  

 Além do crescimento das cadeias produtivas, outro reflexo do PRODECOOP 

associado à dinâmica territorial das cooperativas foi o crescimento horizontal das 

unidades produtivas e administrativas (mapa 4). Verificamos um crescente número de 

novas unidades das cooperativas criadas a partir da segunda metade da década de 2000, 

sendo a grande maioria localizada nos territórios do Paraná e São Paulo. 

Mapa 4: Estados da federação que possuem unidades da Frísia, Castrolanda e Capal em 2016 

 
 Fonte: DIAS, 2016. 
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Mapa 5: Unidades da Frísia, Castrolanda e Capal no Estado do Paraná em 2016 

 
Fonte: DIAS, 2016. 
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Nos mapas 5, 6, 7 e 8, o leitor encontra a espacialização de todas as unidades das 

cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal. Os pontos simbolizados nos mapas são 

elementos cartográficos que demonstram todas as lojas agropecuárias, os entrepostos e 

as unidades de produção nos respectivos estados onde as cooperativas desenvolvem 

atividades no ano de 2016. Os pontos em amarelo correspondem às unidades da 

cooperativa Castrolanda; os pontos em verde, à cooperativa Capal e os pontos em azul 

se referem à cooperativa Frísia. 

 Ao observar os mapas, nota-se que a cooperativa Frísia possui um total de 22 

unidades distribuídas, principalmente, pelo território dos Campos Gerais do Paraná. Sua 

estratégia de atuação horizontal está associada ao fornecimento de insumos, 

fertilizantes, sementes e produtos agropecuários nos municípios onde possui grande 

concentração de cooperados. O grande diferencial da Frísia, com relação às outras, se 

encontra na produção e no beneficiamento do trigo. A cooperativa lançou uma marca de 

farinha de trigo específica para suas operações no varejo. 

 Além disso, essa cooperativa tem alçado estratégias de expansão para a região 

Centro-Oeste, visto pela Unidade de Armazenamento e Secagem no município de 

Paraíso do Tocantins/TO (mapa 7). A criação dessa unidade, no ano de 2015, resultou 

da estratégia da cooperativa em acompanhar as demandas dos cooperados Frísia que 

estão ampliando suas áreas de plantio em áreas onde a fronteira agrícola ainda possui 

potencial de expansão, como é o caso do Centro-Oeste brasileiro. 

Dentre as três cooperativas holandesas, a Castrolanda apresenta-se como a mais 

dinâmica em termos de ação territorial. Seu diferencial de atuação encontra-se na maior 

capilarização das unidades de armazenamento e beneficiamento, fato que comprova a 

forte industrialização da produção agropecuária, realizada por esta cooperativa. 

Consequentemente, esse aspecto referente a sua estratégia de atuação vem lhe 

permitindo inserir uma série de produtos com maior valor agregado no mercado 

varejista.  

A cooperativa possui um total de 23 unidades distribuídas pelos municípios dos 

Campos Gerais do Paraná e na porção sudeste do estado de São Paulo para onde, 

recentemente, tem lançado suas principais estratégias de expansão. Além disso, possui 

uma unidade produtiva no estado do Rio de Janeiro (mapa 8), adquirida no ano de 2015, 

como parte de uma nova estratégia de expansão no mercado varejista do sudeste. 
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Mapa 6: Unidades da Castrolanda e Capal no Estado de São Paulo em 2016 

 
Fonte: DIAS, 2016. 

 

Mapa 7: Unidade da Frísia no Estado do Tocantins em 2016 

 
Fonte: DIAS, 2016. 
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Mapa 8: Unidade da Castrolanda no Estado do Rio de Janeiro em 2016 

 
Fonte: DIAS, 2016.  

A cooperativa Capal apresenta-se como a de menor dinamismo em termos de 

expansão territorial, porém não menos relevante. Seu diferencial com relação às outras 

pode ser descrito por contemplar pequenos e médios produtores em seu quadro 

associativo. Essa cooperativa possui um total de 12 unidades distribuídas por 

municípios da região dos Campos Gerais e Norte Pioneiro paranaense. Além disso, 

também tem se expandido para a porção sudeste do estado de São Paulo, atuando, mais 

recentemente, com produtores de café. 

 Outra estratégia de atuação das cooperativas holandesas que merece ser 

destacada é a intercooperação, característica que remete ao contexto do cooperativismo 

agropecuário nacional neste início do século XXI. No ano de 2015, as cooperativas 

Frísia, Castrolanda e Capal se uniram para formar uma marca voltada às suas atividades 

de beneficiamento de carne suína: a Alegra Foods. Em entrevista realizada com a 

assessoria de cooperativismo da Castrolanda, a criação da Alegra visa fortalecer a 

integração produtiva das três cooperativas, além de reforçar a união e a identidade de 

seus cooperados. 

 Através dos investimentos do BRDE (Figura 7), as cooperativas holandesas 

concretizaram a parceria de intercooperação instalando a unidade produtiva da Alegra 
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no município de Castro, às margens da PR-151. Este parque industrial conta com 

tecnologias de ponta para o abate, processamento e industrialização da carne suína, 

possuindo enorme potencial produtivo. Desde sua inauguração, em 2015, as 

cooperativas têm destinado grandes parcelas da produção da marca Alegra Foods 

diretamente ao mercado externo
35

. 

Figura 7: Arredores da Unidade Produtiva Alegra, Castro/PR: referência ao apoio do Estado 

 
Fonte: DIAS, 2015. 

 

 Ademais, a intercooperação não se limita somente ao processamento de carne 

suína. Também se verifica a integração produtiva das três cooperativas nas cadeias 

produtivas do leite e do trigo. Apresenta-se na sequência o percentual de participação de 

cada cooperativa nas respectivas cadeias da intercooperação: 

a) Operações de Leite: 

- Castrolanda: 54% 

- Frísia: 36% 

- Capal: 10% 

 

b) Operações de Carnes: 

- Castrolanda: 55% 

- Frísia: 25% 

- Capal: 20% 

 

                                                           
35

 Países importadores dos produtos Alegra Foods: Angola, Armênia, Bahamas, Cabo Verde, Costa do 

Marfim, Emirados Árabes, Espanha, Geórgia, Haiti, Hong Kong, Kosovo, Moldávia, Seychelles e 

Uruguai. As exportações representam cerca de 22% da produção (Relatório Anual Castrolanda, 2015). 
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c) Operações de Trigo: 

- Castrolanda: 27% 

- Frísia: 50% 

- Capal: 23% 

 Dessa forma, demonstramos como se configura a dinâmica de ação territorial 

das cooperativas holandesas nesse início de século. Sempre contando com o apoio 

político e econômico do Estado, as cooperativas se sentiram seguras para lançar novas 

estratégias de mercado, resultando numa maior capilarização sobre o território, 

conforme comprovado nos mapas. Ademais, promoveram a integração produtiva das 

cadeias citadas acima, alcançando um patamar de desenvolvimento que se assemelha 

fielmente ao perfil das grandes agroindústrias do país.  

 Esses resultados nos permitem afirmar que as cooperativas holandesas se 

enquadram no conceito de cooperativismo híbrido, trazido por Serra (2008). Com esse 

conceito, o autor identifica uma recente estratégia que tem sido reproduzida por diversas 

cooperativas agropecuárias com perfil agroindustrial que atuam, principalmente, com as 

commodities agrícolas. 

 Serra (2008) defende esse conceito tendo em vista o processo de 

„agigantamento‟ de algumas cooperativas paranaenses, que, após a verticalização, 

adaptaram a infraestrutura de armazenamento e estocagem da produção a níveis 

exorbitantes. Em muitos casos, a produção de grãos que provêm somente do quadro 

associativo das cooperativas não é capaz de saturar toda a capacidade produtiva e de 

armazenamento de que dispõem. Nesse sentido, visando aproveitar ao máximo o 

potencial de suas estruturas de armazenagem, as cooperativas híbridas passaram a 

flexibilizar suas estratégias de atuação, realizando contratos com produtores que não 

estão necessariamente vinculados ao seu quadro associativo. 

 Trata-se de uma estratégia de cooptação flexível, na qual as cooperativas passam 

a dispor de produtores cooperados e produtores associados. Nesse caso, os produtores 

associados, atraídos pela facilidade de escoamento e comercialização da produção, 

apenas repassam à cooperativa aquilo que produzem (SERRA, 2008). 

Durante a coleta de dados dessa pesquisa observamos que as cooperativas 

holandesas se encaixam nesse modelo de cooperativismo híbrido. Aliado ao que Serra 

(2008) demonstra isso foi verificado após o processo de verticalização.  
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 Portanto, a partir dessa análise geográfica das cooperativas holandesas, podemos 

afirmar que elas seguiram o modelo de expansão observado no cooperativismo 

agropecuário nacional. Isso pode ser constatado através dos seguintes argumentos: 

aumentaram o percentual de beneficiamento e nível técnico da produção; lançaram 

diversos produtos industrializados ao varejo; direcionaram remessas da produção ao 

mercado externo; exerceram a integração produtiva, via processo de intercooperação; 

passaram a integrar produtores associados em seu quadro associativo. Diante dessas 

características, foram observadas diversas tendências inerentes ao cooperativismo 

agropecuário nacional, nesse início de século (GONÇALVES, 2012). 

 Cabe ressaltar que o apoio financeiro do BRDE às cooperativas holandesas foi 

fundamental para suprir as necessidades de investimentos produtivos, o que até os anos 

1990 era voltado para sanar dívidas (CAZAROTTO; PEREITA, 2012. p.187). O estudo 

de Cazarotto e Pereira (2012) identificou que as cooperativas contempladas pelos 

investimentos do BRDE “possuem hoje patrimônios elevados e desempenham papel 

estratégico para o desenvolvimento econômico e social das regiões onde estão 

inseridas” (p.189). As cooperativas holandesas se encaixam perfeitamente nesse 

pretexto. 

 Com relação ao recorte temporal proposto nessa pesquisa, demonstramos como a 

conjuntura neoliberal refletiu incisivamente sobre a ação territorial das cooperativas. A 

partir da década de 2000, percebe-se que as cooperativas readequaram suas estratégias 

de produção buscando se alinhar a um novo perfil agroindustrial. Tais estratégias 

remetem ao processo de reestruturação produtiva que atingiu as cooperativas 

holandesas, proporcionando uma atuação de mercado mais flexível, condizente com as 

estratégias de acumulação das corporações agroindustriais convencionais. 

 Por fim, há de se destacar que, historicamente, as cooperativas holandesas 

contaram com o apoio político do Estado e o respaldo do governo holandês. Além disso, 

foram contempladas por diversas parcerias realizadas com instituições públicas e 

empresas do setor agropecuário. Através dessas iniciativas, os holandeses fortaleceram 

suas respectivas cooperativas e criaram condições para se estabelecerem enquanto 

agentes de organização do território. 

 Desde o momento em que o Estado projetou a imigração dos holandeses no 

Paraná, já alimentava a ideia de assegurar o desenvolvimento das colônias mediante a 

criação de cooperativas agropecuárias. Essa foi a „via de mão dupla‟ encontrada pelo 

Estado para, além de consolidar o projeto migratório, beneficiar-se da produção agrícola 
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e do dinamismo econômico das cooperativas. Nos períodos de incerteza e dificuldade 

econômica, o Estado não se absteve e continuou conduzindo as cooperativas para rumos 

mais promissores. Para tanto, depositou nos bancos públicos a tarefa de fornecer o 

alicerce necessário para a sustentação econômica das cooperativas. Agora, o Estado 

colhe os frutos de suas apostas.   

 Assim podemos constatar que o Estado cumpriu seu papel enquanto agente 

organizador do espaço, exercendo sua ação no território por intermédio da dinâmica de 

expansão territorial das cooperativas. 

 Resta-nos saber, entretanto, como os cooperados se comportam diante dos rumos 

tomados pela cooperativa. Na tentativa de elucidar essa questão, o último tópico da 

pesquisa apresenta os resultados de 10 questionários aplicados aos cooperados da 

Castrolanda, tentando identificar o nível de satisfação desses atores sociais com relação 

à cooperativa que os representa. 

 

4.2 Entrevistas com cooperados da Castrolanda 

 

 Os cooperados são a base de toda e qualquer cooperativa. Nos discursos 

dirigidos pelas entidades do setor, o que mais se observa é que “uma cooperativa é uma 

sociedade de pessoas e não de capitais”. Partindo desse preceito, fomos a campo para 

conversar com alguns cooperados da Castrolanda, a fim de identificar as suas relações 

com a cooperativa. 

 O questionário (apêndice) foi composto de perguntas abertas e fechadas, tendo a 

pretensão de identificar fatores como: o perfil de cada cooperado, o nível de 

produtividade, o grau de intervenção da cooperativa na produção, a satisfação com os 

serviços prestados pela cooperativa e as relações que estabelecem com outros 

cooperados. Através desses fatores norteadores, procuramos estabelecer uma relação 

com o conceito de capital social, interpretando o papel que a cooperativa desempenha 

em parte de seu território de atuação.   

 Na revista de comemoração de seus 60 anos de fundação, a cooperativa Castrolanda 

elencou algumas características basilares sobre o perfil de seus cooperados. Dentre esses fatores, 

destacam-se a vocação agropecuária, fidelidade, administração familiar, residência na 

propriedade, aproveitamento da capacidade produtiva, tecnologia de ponta na produção, 

investimentos em pesquisa aplicada e a alta produtividade agropecuária (Revista 60 anos 
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Castrolanda, 2011, p.17). Diante desse quadro ostentado pela cooperativa, podemos 

afirmar que a maioria das características realmente se sustenta.  

 A Castrolanda tem na produção de leite o seu carro-chefe, atividade responsável 

pelo maior percentual de arrecadação da cooperativa. Dados do relatório anual de 2015, 

identificaram que o segmento de leite e derivados atingiu cerca de 28% da arrecadação 

total, seguido por 24% oriundos da produção agrícola, 11% pela produção de suínos, e 

outros 37% distribuídos entre o comércio de ração, defensivos, fertilizantes, sementes, 

entre outros.  

 A partir desses dados podemos constatar aquilo que nos foi passado em 

entrevista realizada com a assessoria de cooperativismo da Castrolanda
36

. Nessa 

oportunidade, a assessoria de cooperativismo alegou que a produção leite é a principal 

ferramenta da Castrolanda para atrair novos cooperados ao seu quadro associativo 

(gráfico 5). Esse argumento se justifica pelo fato de que a produção leite é 

economicamente viável para pequenos e médios produtores, tornando-se uma 

alternativa para a geração de renda e fixação no campo dos agricultores familiares. 

Com poucos hectares de terra agricultável, pequenos e médios produtores não se 

sustentariam a partir produção de soja e outras commodities, por exemplo. Assim,  

observa-se que a cooptação da Castrolanda se dá, principalmente, pelo seu poder de 

representatividade no segmento leiteiro. 

Gráfico 5: Evolução dos cooperados e colaboradores Castrolanda (2000 a 2015) 

 
Fonte: Relatório Anual Castrolanda. Elaborado pelo autor. 

                                                           
36

 Entrevista realizada na sede administrativa da Cooperativa Castrolanda, Castro/PR em 28/01/2015. 
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 A partir das informações do gráfico, percebe-se que o quadro associativo da 

Castrolanda vem crescendo a cada ano. Em 2015, contabilizavam 849 produtores 

cooperados, além de expressivos 2.304
37

 colaboradores, aqueles que se identificam 

como funcionários da cooperativa. 

Gráfico 6: Produtividade de leite da Cooperativa Castrolanda: 2000 a 2015 

 
Fonte: Relatório Anual Castrolanda, 2015. Elaborado pelo autor.  

 Como consequência do aumento de cooperados, a produção de leite da 

Cooperativa Castrolanda vem crescendo a cada ano, como pode ser observado nas 

informações do gráfico 6. Segundo os dados da assessoria entrevistada, a média de 

produtividade da cooperativa, por cooperado, gira em torno de 25litros/vaca/dia a 

40litros/vaca/dia. Com estes dados em mãos, fomos a campo para identificar o perfil 

dos entrevistados. 

Dentre os 10 cooperados entrevistados, observamos um perfil relativamente 

homogêneo no que se refere ao tipo de produção e aos instrumentos técnicos utilizados 

na atividade leiteira. Entretanto, o que difere os entrevistados são a capacidade e a 

quantidade da produção. Dentre os entrevistados, apenas 1 não é produtor de leite, 

alegando que a rentabilidade da soja era mais viável para as características de sua 

propriedade. 

 Durante as entrevistas tivemos a oportunidade de visitar uma propriedade que 

pertence a umas das famílias pioneiras da colônia Castrolanda. Com uma área de cerca 

                                                           
37

 Nota-se um crescimento vertiginoso no número de colaboradores entre os anos de 2014 e 2015. Isso se 

deve à inauguração das novas unidades produtivas da cooperativa, como a Alegra Foods e UBL 

Itapetininga/SP, que exigiram a contratação de um grande número de colaboradores. 
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de 400 hectares, esta propriedade também realiza plantio de culturas de verão (soja, 

milho, feijão) e inverno (azevém, trigo, aveia). Ao se verificar o nível de produtividade 

deste cooperado, constatamos estar diante um dos maiores produtores de leite do país 

em termos de produtividade e qualidade (Figura 8 e 9).   

Figura 8: Estrutura de confinamento do rebanho 

 
Fonte: (DIAS, 2015). 

Figura 9: Estrutura para armazenagem de leite 

 
Fonte: (DIAS, 2015). 
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 Essa propriedade possui um rebanho total de, aproximadamente, 900 vacas, 

sendo que um total de 300 a 320 encontra-se no período de lactação
38

. São produzidos 

cerca de 9.000L/dia do produto, com uma média de produtividade em torno de 40 a 

38L/vaca/dia (Figura 9). Com esse nível de produtividade, o cooperado localiza-se  

entre os principais produtores de leite do quadro associativo da Castrolanda.   

 Segundo o cooperado, o grande diferencial da Castrolanda se dá em função da 

aproximação com os assistentes técnicos que atuam nos processos de nutrição animal e 

acompanhamento da lavoura. Para ele, existe uma grande satisfação com relação ao 

serviço prestado pela cooperativa.  

 Além dessa propriedade, o cooperado relatou que a família possui outras 

propriedades voltadas à produção de commodities e à suinocultura. Por fim, nos 

informou que nunca precisou de linhas de financiamento do Estado para dinamizar sua 

produção. 

 Os outros oito cooperados entrevistados encontram-se num patamar de produção 

pequena e média, possuindo características semelhantes em suas respectivas 

propriedades. Portanto, serão abordados de maneira conjunta. 

Figura 10: Ordenha mecanizada 

 
Fonte: (DIAS, 2015). 

  

 Foi unânime entre estes cooperados o fato de terem buscado a cooperativa 

devido à facilidade de escoamento da produção, além de contarem com um rápido 

                                                           
38

 Corresponde ao período em que o animal está apto a fornecer leite sem comprometer o seu 

metabolismo. A lactação é intercalada com os períodos de seca, utilizado para que o animal possa 

recompor as células produtoras de leite. O ciclo da lactação pode variar de 10 a 12 meses. 
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acesso ao crédito agrícola e aos insumos para a produção. Também alegaram que a 

solidez da Castrolanda no segmento agroindustrial lhes trouxe confiança para que 

pudessem se tornar membros do quadro associativo, correndo poucos riscos de se 

integrarem a uma empresa com instabilidade nos negócios agropecuários. 

 Esses cooperados possuem uma produção mais modesta, variando entre 1.000 a 

2.000L/dia. A média de produtividade verificada nestas propriedades foi de 

20L/dia/vaca a 30L/dia/vaca, caracterizando uma produção de patamar médio, porém 

com um bom nível de produtividade. Esses pecuaristas, cooperados da Castrolanda, 

encontraram na atividade leiteira uma alternativa de renda, tornando viável o 

desenvolvimento dessa atividade numa propriedade rural de pequenas dimensões.  

 Um dos cooperados deste grupo nos revelou que deu sequência aos negócios da 

família, alegando ser membro da cooperativa desde a década de 1970. Conta o 

cooperado que, na década de 1970, a propriedade possuía apenas 6 vacas leiteiras das 

raças zebu e caracu, contando com uma média de produtividade de 13L/vaca/dia. 

Atualmente, o cooperado possui 48 vacas as quais produzem em média 25L/vaca/dia. 

Ou seja, conseguiu aumentar a produtividade/vaca sem necessariamente aumentar a área 

da propriedade. 

Figura 11: Sala de ordenha 

 
Fonte: (DIAS, 2015). 

 Nesse sentido, os relatos desses cooperados convergiram para o fato de que os 

índices de produtividade vêm aumentando a cada ano devido aos sistemas de 

organização, gestão, e manejo do rebanho, atribuindo esse sucesso ao respaldo que 

recebem da cooperativa. 
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 Tudo aquilo que necessitam para a produção (insumos, sementes, fertilizantes, 

defensivos, medicamentos, entre outros), adquirem diretamente da própria cooperativa 

através de suas lojas agropecuárias.  

Embora todos tenham considerado como satisfatório a sua integração enquanto 

cooperado Castrolanda, alguns alegaram que a cooperativa não consegue atender a 

todos os cooperados de maneira equilibrada. Segundo os relatos fornecidos a esta 

pesquisa, existe muita demanda de assistência técnica para poucos técnicos disponíveis. 

Entretanto, todos acabam seguindo, total ou parcialmente, um modelo de produção que 

já é preestabelecido pela cooperativa, o qual é repassado aos cooperados através da 

assistência técnica.  

 As críticas verificadas durante as entrevistas foram voltadas ao sistema de 

pesquisa da cooperativa e ao nível de integração entre os cooperados. Num dos 

depoimentos, foi constatado que o cooperado quase não vê retorno das pesquisas da 

Fundação ABC em sua propriedade, pois, majoritariamente, são voltadas à agricultura, 

sendo poucas as pesquisas em pecuária leiteira. 

Figura 12: Alimentação do rebanho 

 
Fonte: (DIAS, 2015). 

  

 Além disso, observarmos que existe, implicitamente, um nível de 

competitividade entre alguns cooperados. Essa interpretação provém de alguns 

depoimentos fornecidos pelos cooperados quando alegaram não se sentir à vontade para 

disseminar suas técnicas de manejo para cooperados vizinhos, com receio de que estes 

possam tirar proveito de alguma técnica que vem sendo aplicada com sucesso. 
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Os argumentos desses cooperados são reflexo daquilo que vem sendo 

reproduzido nas práticas da própria cooperativa. Por exemplo, ao bonificar aqueles 

cooperados que possuem a melhor qualidade do leite, a cooperativa acaba alimentando 

um ambiente de competitividade entre os membros do seu quadro associativo. Isso 

difere totalmente dos preceitos de uma instituição baseada no cooperativismo da qual 

todos, na prática, poderiam ser beneficiar. 

 Pelo contrário, essa prática remete ao funcionamento de uma empresa 

capitalista, utilizando-se da meritocracia como argumento para bonificar aqueles que 

produzem melhor, sem considerar o contexto social e econômico, as condições de vida e 

de trabalho de cada produtor cooperado.  

  Há também uma repercussão na composição do tecido social da região 

produtora, pois, estimulando a competitividade entre seus membros, a cooperativa não 

contribui para a promoção de um capital social integrado, base para qualquer projeto de 

desenvolvimento territorial. Isso foge daquilo que Cunha (2011, p.132) alega ser a 

função territorial de uma cooperativa. 

A cooperativa reúne pessoas que, na sua maioria, têm uma 

relação de vizinhança ou de proximidade, que é própria dos 

territórios. Numa cooperativa agropecuária estas pessoas 

aplicam o seu trabalho sobre a terra que possuem e que se 

enraíza no território no qual se constrói a vida de seus 

associados. A riqueza econômica que sustenta uma cooperativa 

encontra-se baseada ou territorializada numa região (CUNHA, 

2011, p.132). 

 Assim, após as visitas às propriedades dos cooperados e toda a análise 

geoeconômica elaborada sobre a Castrolanda, podemos concluir que, embora esta 

cooperativa tenha realizado uma obra de destaque nos Campos Gerais do Paraná, não 

necessariamente contribui para a promoção do desenvolvimento territorial, mesmo 

tendo enorme potencial para tal.  

Isso se deve, principalmente, à mudança de perfil produtivo simbolizado pelo 

seu „agigantamento‟ enquanto cooperativa, processo que se consolida após a 

reestruturação produtiva. Dessa forma, as estratégias de atuação da Castrolanda se 

aproximam cada vez mais de uma agroindústria convencional, exigindo dos cooperados 

elevados níveis de produtividade. Sendo assim, ao priorizar suas ações no crescimento 

da matriz produtiva, a Castrolanda afasta-se do ideal cooperativista, deixando as 

disfunções de seu quadro associativo num patamar inferior ao fator produtividade. 
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 Do ponto de vista geográfico, o desenvolvimento territorial é fortalecido pela 

proximidade entre os atores sociais e pela sintonia entre seus projetos de vida 

(ABRAMOVAY, 2000). Havendo uma cooperação entre os agentes do território, o 

desenvolvimento territorial pode florescer e definir uma coesão de organização interna. 

O que observamos em campo foge àquilo que, conceitualmente, Abramovay (2000) e 

Cunha (2000) trazem como reflexões acerca da importância do capital social na 

promoção do desenvolvimento territorial. Assim, torna-se difícil vislumbrar a formação 

do capital social num território formado por relações de competitividade entre os atores 

sociais. 

 Sabendo que uma das funções da Geografia, enquanto ciência que interpreta o 

espaço, é buscar caminhos para uma sociedade mais justa e plural, se faz necessário 

romper com a lógica predominante na qual a esfera econômica, simbolizada pelo 

mercado, é o centro da reprodução social. Foi essa mesma lógica a responsável por criar 

um sistema social notadamente segregador e desigual. Esperando ter contribuído para o 

avanço das reflexões sobre o espaço rural, fechamos a discussão desse capítulo com 

essa inquietação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Partindo de uma visão geral sobre os resultados dessa pesquisa, podemos 

constatar que as cooperativas holandesas tiveram papel fundamental para dinamizar a 

economia e a divisão do trabalho no seu espaço de atuação. Para atingir esse patamar, 

acabaram se alinhando ao contexto estrutural do cooperativismo brasileiro e, através da 

reestruturação produtiva, vislumbraram novos mecanismos para se tornarem 

cooperativas empresas. 

 Ao introduzirem técnicas pioneiras no preparo do solo, como o plantio direto, 

conseguiram promover uma agricultura aos moldes da Revolução Verde num solo de 

baixa aptidão agrícola, característico dos Campos Gerais do Paraná. Ao praticarem uma 

agricultura fortemente mecanizada, as cooperativas contribuíram para acentuar os 

impactos socioambientais no rural paranaense, visto pelo grande nível de intervenção 

técnica e modificação natural que esse modelo de agricultura carrega. 

Reconhecendo as cooperativas holandesas enquanto agentes de organização do 

espaço rural paranaense, concluímos que essas instituições acompanharam 

historicamente o ritmo de reprodução do capital e a dinâmica do setor agrícola do país. 

Consequentemente, reproduziram os interesses do Estado em seu projeto modernizador 

aplicado junto às políticas agrícolas.  

Utilizando de modernas práticas de produção agropecuária, algumas delas 

trazidas pela ruralidade e o gênero de vida holandês, essas cooperativas agregaram 

enorme simbolismo em suas atividades, ganhando o respaldo do mercado agrícola 

nacional.  

 Além disso, as cooperativas passaram a se enquadrar nas tendências do mercado 

agrícola, sem, entretanto, demonstrar preocupação sobre os impactos da adoção deste 

modelo sobre seu quadro associativo. Consolidaram um modelo de expansão horizontal 

aplicando um enorme poder de cooptação de pequenos, médios e grandes produtores. 

Prova disso é que, a partir dos anos 2000, o quadro associativo das cooperativas Frísia, 

Castrolanda e Capal vem crescendo progressivamente. 

 No caso da Castrolanda, a pesquisa de campo identificou que as estratégias de 

mercado e a produção nos moldes agroindústrias tornaram-se atrativos para a cooptação 

de alguns produtores rurais (pequenos e médios) junto à matriz produtiva. Uma vez 

cooperados, os produtores acabaram adotando as práticas de agricultura e pecuária 
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desenvolvidas pela cooperativa, buscando se integrar ao modelo de produção por ela 

adotado. 

Também cabe destacar a histórica intimidade política entre as cooperativas 

holandesas e o Estado. As políticas públicas agrícolas voltadas ao cooperativismo 

agropecuário foram historicamente favoráveis aos projetos de expansão horizontal e 

vertical das cooperativas. Como resultado, acabaram se consolidando enquanto 

importantes agentes de transformação do espaço rural.   

 Entretanto, apesar do proeminente projeto que construiu, o cooperativismo 

holandês não ocasionou uma mudança estrutural na sociedade do Paraná Tradicional. 

Isso se comprova pelo fato dos imigrantes pioneiros terem se tornado, atualmente, 

grandes empresários do agronegócio. Portanto, esses atores não criaram atrito com as 

elites latifundiaristas locais. Pelo contrário, integraram-se a elas. 

 Nos trabalhos de campo, não identificamos uma grande interação entre os 

sujeitos que integram as atividades econômicas das cooperativas. Dessa forma não 

podemos afirmar que a formação de capital social está sendo alimentada no território 

das cooperativas, uma vez que a cooptação tem se sobressaído diante da cooperação e a 

competição é prática corriqueira, sobrepondo-se à colaboração. 

  Por isso, num ambiente de incertezas, não se pode criar capital social. Este pode 

ser promovido a partir do diálogo e da troca de experiências, contribuindo para a 

construção de um espaço mais isonômico. Do contrário, o que observamos na pesquisa 

foi um enraizamento, no espaço, de práticas capitalistas marcadas por apropriação, 

meritocracia e concorrência interna.  

 As cooperativas holandesas, portanto, respondem ao movimento global do 

grande capital sobre o espaço rural, demonstrando um rebatimento dos processos 

globais na escala local. A transição do modelo de produção retratado pela reestruturação 

produtiva foi o exemplo mais notável desse processo. Por outro lado, mesmo 

introduzindo novas técnicas de produção e dinamizando economicamente a produção 

interna, essas cooperativas não contribuíram para modificar os entraves da estrutura 

social da região onde se inserem. Talvez, nem fosse essa a intenção dos holandeses. 

 Assim, permanece a falta de endogenia que acompanha a história do Paraná 

Tradicional na qual as tradições latifundiaristas se mantêm, mesmo que agora sob novos 

moldes. 
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APÊNDICES 

 

          UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE (UNICENTRO) 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO CEDETEG 

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS – SEAA/G 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - PPGG 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – COOPERATIVA CASTROLANDA 

 

Discente: Bruno Bonsanto Dias 

Orientador: Prof. Dr. Sergio Fajardo 

 

- Aspectos históricos da cooperativa e o caráter étnico dos holandeses; 

- O crescimento da cooperativa e a abertura para novos mercados; 

- Estratégias de crescimento da cooperativa: principais cadeias produtivas a serem 

exploradas; 

- Investimentos recentes; 

- O papel da cooperativa Castrolanda na dinâmica econômica do município e da 

região; 

- Relação da cooperativa com os cooperados; 

- Relação da cooperativa com as políticas públicas; 

- A integração produtiva da Castrolanda com a Frísia e Capal; 

- O papel da fundação ABC, CTP e outras entidades voltadas ao aprimoramento 

técnico; 

- Programas socioambientais da cooperativa Castrolanda; 
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            UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE (UNICENTRO) 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO CEDETEG 

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS – SEAA/G 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - PPGG 
 

QUESTIONÁRIO COOPERADOS/CASTROLANDA 

 

Discente: Bruno Bonsanto Dias 

Orientador: Prof. Dr. Sergio Fajardo 

1) Nome do cooperado (identificação opcional): 

2) Cooperado desde (ano): 

3) Dados da propriedade; 

a) Área: 

b) Número de vacas: 

c) Média de produção (litros por animal): 

d) Realiza o plantio de: 

e) Outros: 

4) Por que se tornou cooperado? (citar dois fatores) 

 

5) Após se tornar cooperado, houve mudanças na produção ou no perfil produtivo? 

(   ) Sim/Satifsfatório  (   ) Parcialmente/Pouco satisfatório  () Não/ Insatisfatório  

6) Houve aumento da produtividade? 

(   ) Sim/Satifsfatório  (   ) Parcialmente/Pouco satisfatório  ( ) Não/Insatisfatório  

7) Segue um modelo de produção pré-estabelecido pela cooperativa? 

(   ) Sim/Satifsfatório  (   ) Parcialmente/Pouco satisfatório  ( ) Não/Insatisfatório  

8) Possui relação de compra de insumos com a cooperativa? 

(   ) Sim/Satifsfatório  (   ) Parcialmente/Pouco satisfatório  ( ) Não/Insatisfatório  

9) Conta com orientação ou assistência técnica da cooperativa? Ex: o que plantar? 

como? quando? Quais insumos devo usar? 
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(   ) Sim/Satifsfatório  (   ) Parcialmente/Pouco satisfatório  ( ) Não/Insatisfatório 

10) Caso conte com assistência técnica, qual seu nível de satisfação?  

(   ) Satifsfatório  (   ) Pouco satisfatório  (   ) Insatisfatório  

11)  Considera que existe proximidade e/ou troca de experiências entre os 

cooperados? 

(   ) Sim/Satifsfatório  (   ) Parcialmente/Pouco satisfatório  ( ) Não/Insatisfatório  

12)  Conta ou já contou com financiamento/crédito para a produção? 

(   ) Sim/Satifsfatório  (   ) Parcialmente/Pouco satisfatório  ( ) Não/Insatisfatório  

13) Qual seu nível de satisfação como cooperado? 

(   ) Satifsfatório  (   ) Pouco satisfatório  (   ) Insatisfatório 

14) Identifica algum benefício das pesquisas agropecuárias da cooperativa em sua 

propriedade? 

(   ) Sim/Satifsfatório  (   ) Parcialmente/Pouco satisfatório  ( ) Não/Insatisfatório  

15) São oferecidos cursos de capacitação? Você os realiza? 

  (   ) Sim/Satifsfatório  (   ) Parcialmente/Pouco satisfatório  ( ) Não/Insatisfatório  

           

      Muito obrigado pela contribuição! 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) participante: 

Sou estudante do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste/UNICENTRO, Guarapuava-PR. Estou realizando uma pesquisa 

de mestrado intitulada “Estado e ação territorial: um estudo sobre o cooperativismo 

holandes no Paraná Tradicional”, sob orientação do professor Dr. Sergio Fajardo cujo 

principal objetivo é compreender a dinâmica econômica dos municípios da mesorregião 

centro oriental do Paraná a partir da atuação das cooperativas agrícolas do eixo leiteiro. 

Nesse sentido, um dos procedimentos metológicos da pesquisa pauta-se na 

realização de entrevistas com representantes das cooperativas agrícolas, de entidades e de 

instituições associadas à suas respectivas atuações. 

Portanto, este documento comprova o seu consentimento como participante nesta 

etapa da pesquisa. Destaco que a sua participação nesse estudo é voluntária e se você 

decidir não participar ou quiser desistir de continuar em qualquer momento, tem absoluta 

liberdade de fazê-lo. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais 

rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo(a). 

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar da pesquisa, indiretamente você estará 

contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de 

conhecimento científico.  

Quaisquer dúvidas relacionadas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelo 

pesquisador através do fone (42) 9971-0992  ou pela instituição de ensino responsável – 

Programa de Pós Graduação em Geografia/UNICENTRO, fone (42) 3629-8335. 

Atenciosamente, 

___________________________ 

Nome e assinatura do pesquisador 

 

________________________ 

Local e data 

 

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste 

termo de consentimento. 

_____________________________ 

Nome e assinatura do participante 

___________________________ 

Local e data 

 




