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2GHVD¿RGRAIAF-2014
ÁLVARO RAMOS

JOSÉ MARIA ZEBERIO

Coordenador regional do Programa do FIDA para o Mercosul

Secretário executivo do Fórum Rural Mundial
Já se passaram cinco anos desde que a secretaria do Fórum Rural Mundial lançou, em 2008,
a campanha pela declaração do Ano Internacional da Agricultura Familiar, AIAF. Um objetivo
alcançado com sucesso graças ao apoio de mais
de 360 organizações e entidades do mundo inteiro, que acompanharam a iniciativa. Que estas
linhas sirvam para expressar, em primeiro lugar,
nosso sincero agradecimento a todas elas e, especialmente, à instituição que promove a publicação desta revista, o Programa Regional Fida
Mercosul, que de modo tão decisivo favoreceu o
desenvolvimento do AIAF-2014.
Felizmente, inclusive antes do seu lançamento
R¿FLDOPDUFDGRSDUDRGLDGHQRYHPEURGH
2013, em Nova York, é possível observar os primeiros resultados. No marco do Programa Mundial de Preparação do AIAF-2014 da Sociedade
Civil, foi promovida a formação de comitês nacionais, liderados por organizações de mulheres
e homens agricultores, pescadores, pastores e
comunidades indígenas, com o apoio e a participação de outros setores rurais e sociais, bem
como de instituições públicas.
Trata-se de incorporar a esses comitês nacionais
o maior número possível de organizações de
agricultores e de outros representantes da sociedade civil que ao lado de representantes do
governo e de organizações internacionais conformam os três pilares que podem gerar um coPLWrQDFLRQDOR¿FLDORXSHORPHQRVXPGLiORJR
R¿FLDOVREUHDPHOKRULDGDVSROtWLFDVDJUiULDV
Esse trabalho frutífero já deu lugar a decretos
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e declarações parlamentares, que reconhecem
o rol da agricultura familiar, e inclusive a planos
nacionais que possibilitem o seu fortalecimento.
A necessidade de apoiar a agricultura familiar
conseguiu conquistar espaço na agenda de muitas instituições e associações, converteu-se em
uma referência para quem vem se esforçando
para a obtenção de melhores políticas públiFDV D IDYRU GRV SRYRV GR FDPSR 2 GHVD¿R H
a obrigação agora, durante o AIAF-2014, serão
promover políticas públicas e práticas que favoreçam no mundo inteiro o desenvolvimento e
o futuro da agricultura familiar e o trabalho de
tantos homens e mulheres agricultores, camponeses, pescadores artesanais, pastores e comunidades indígenas.
Não faltam exemplos de sucesso nem vozes
autorizadas que garantam a oportunidade e a
conveniência de fortalecer a agricultura familiar
PHGLDQWHSROtWLFDVHPHGLGDVHVSHFt¿FDVDVVLP
como demonstra esta publicação que está entre
VXDVPmRV7UDWDVHGHXPGHVD¿RTXHQRVGL]
respeito a todos nós, o futuro da produção susWHQWiYHO GH DOLPHQWRV XP GHVD¿R TXH UHTXHU
um verdadeiro compromisso institucional.
1R ¿QDO GR $QR ,QWHUQDFLRQDO GD $JULFXOWXUD
Familiar-2014 todos olharemos para trás e nos
perguntaremos: essa celebração foi realmente
útil para que se reconheça e se potencialize o
trabalho dos agricultores familiares e para impulsionar um processo irreversível nesse sentido? Continuemos a trabalhar e a agir para que a
UHVSRVWDVHMDD¿UPDWLYD

O Ano Internacional da Agricultura Familiar, mesmo antes de começar, já atingiu alguns dos seus
objetivos. Conseguiu mobilizar as organizações
sociais representativas da agricultura familiar
nos cinco continentes, ao menos no nível dos
seus dirigentes de cúpula. Dessa forma, estimulou a criação de vários comitês nacionais e regionais em diversos países e regiões. Gerou em
organismos internacionais especializados, como
agências das Nações Unidas, fundos, bancos de
desenvolvimento internacionais e agências de
cooperação de outros sistemas regionais, um
debate virtuoso sobre as características da agricultura familiar como categoria socioeconômica
de organização do trabalho e da produção agrícola e como sujeito de acumulação nos diferentes processos econômicos.
Esses processos estão começando a impor uma
mudança de paradigma na concepção do desenvolvimento rural e do combate à pobreza. Essa
mudança de paradigma está baseada em duas
premissas críticas, que devem ser conhecidas e
compartilhadas:


$DJULFXOWXUDIDPLOLDUQmRpVLQ{QLPRGHSRbreza rural. Dentro de uma categoria ampla e heterogênea –nos quatro cantos do
mundo— como a agricultura familiar, há famílias de agricultores pobres, mas também
há famílias com uma enorme capacidade de
trabalho, de transformação, de investimento e de domínio e administração dos seus
sistemas produtivos, que se vinculam frequentemente com os mercados.



$ DJULFXOWXUD IDPLOLDU p SDUWH GD VROXomR
dos problemas de pobreza no meio rural.
Isso será tão notável quanto mais rápido
isso for reconhecido e tratado com políticas públicas diferenciadas, que direcionem
os investimentos e os serviços públicos não
para compensar os excluídos do mercado, e
sim para a construção de capacidades, para
o estímulo a alianças produtivas privadas,
para o estímulo ao associativismo e à geração de tecnologias apropriadas que agreguem valor aos produtos e facilitem o seu
comércio.

O AIAF deveria ser também um instrumento para
consolidar novas institucionalidades, espaços
para o diálogo político. Também novas formas
de organização social, empresas associativas de
economia social que acumulem trabalho, saberes, conhecimentos e capacidades, e que permitam competir com aquelas empresas geradas
pela acumulação de capital, e de mercados.
A experiência no Mercosul, com a criação da
Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar
(REAF), teve vários atores estratégicos durante o
seu desenvolvimento e consolidação: os governos dos países do bloco, liderados pelo Brasil, que
foi claramente o pioneiro nessa matéria; as organizações sociais de agricultores familiares da região, entre elas a COPROFAM, que já desde 1994
lutava por orientar o processo de integração regional para atender os interesses e as necessidades da agricultura familiar; o Fundo Internacional
de Desenvolvimento Agrícola das Nações Unidas
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(FIDA), que desde o ano 2000 vem investindo de
modo sustentado na construção de capacidades
para o diálogo sobre políticas públicas, capacidades organizacionais e de gestão, econômicas
e produtivas na região, e que está fortemente
ligado às organizações de agricultura familiar.
Hoje a região conta com uma multiplicidade de
instrumentos de política pública que foram discutidos na REAF e aprovados e aplicados pelos
governos. Também instrumentos concebidos e
aplicados a partir dos projetos do FIDA com os
governos, que foram adaptados e adotados pelas organizações de agricultores familiares e que
hoje estão ganhando escala e sendo projetados
como políticas públicas permanentes, com recursos orçamentários e forte apoio político. Já
não são especulações teóricas ou acadêmicas,
têm rosto humano e resultados econômicos e
sociais que podem ser medidos.
Isso não era assim no início dos anos 2000. A
visão de uma só agricultura e a visão de políticas verticais para cada setor de produção,
orientadas ao mercado de commodities e tecnologias, enfocadas para a escala e a acumulação de tamanho para que fossem competitivos, criou um cenário de exclusão, ainda não
resolvido completamente. Apesar disso, hoje já
é aceita a existência de duas agriculturas como
categorias de organização do trabalho, de organização da produção, de formas de acumulação
e de relação com os mercados.
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Hoje se aceita e se trabalha em políticas horizontais de intervenção sistêmica e que vão além
dos campos ou do que é exclusivamente produtivo e agronômico.
Para que essas políticas e esse espaço institucional conquistado sejam persistentes e resistentes, é necessária uma nova geração de políticas públicas para a agricultura familiar. A partir
da experiência do Mercosul, trabalha-se sobre
várias dessas políticas.
Por exemplo:




$FHVVRHSRVVHGDWHUUDTXHH[SORUHIRUPDV
associativas de produção de insumos chave
como pasto, forragem, grãos para a alimentação do gado, sementes.
1RYDVDVVRFLDWLYDVOHYHVFRPRSODWDIRUPDV
comerciais entre cooperativas de um mesmo país ou de diferentes países.



,QYHVWLPHQWRV S~EOLFRV HP LQIUDHVWUXWXra (hard), vinculados a investimentos em
construção de capacidades (soft) que permitam gerenciar e administrar os primeiros
por organizações sociais e cooperativas de
agricultura familiar, e que assim ganhem escala e competitividade de forma associativa.



1RYDV IRUPDV H IyUPXODV MXUtGLFDV SDUD DV
compras públicas de alimentos onde a participação da agricultura familiar seja relevante.

um diálogo público entre e dentro dos países, que permitam e garantam um comércio
justo a partir de uma nova governabilidade
no comércio de alimentos. Organizações
como a OMC e a ALADI têm um claro mandato nessa matéria e no estímulo dos governos, e as organizações sociais deveriam
revisar os acordos comerciais e as regras
vigentes, à luz das estratégias de segurança
alimentar nacionais e regionais, onde a agricultura familiar possui papel estratégico na
produção e no fornecimento de alimentos.



1RYRV VLVWHPDV LQWHUGLVFLSOLQDUHV GH DVVLVtência técnica e extensão rural, que tenham
por foco a inserção da agricultura familiar
nos mercados, nas cadeias de valor e na
segurança alimentar.



3ROtWLFDV GH VHJXULGDGH VRFLDO QR FDPSR
que permitam uma aposentadoria digna
para os mais velhos, um reconhecimento ao
trabalho e à contribuição da mulher rural,
e que lhe seja garantida uma participação
trabalhista equilibrada, de acordo com as
suas próprias necessidades, além de uma
aposentadoria digna e oportuna.



3ROtWLFDVTXHJHUHPPDUFRMXUtGLFRHWpFQLFR
para a reorganização do trabalho rural e o estímulo à sucessão geracional, com jovens líderes sociais e empresários rurais inovadores.

Em cada país e região há mais exemplos.





7HFQRORJLDV DSURSULDGDV SDUD RV FDPSRV
familiares que incorporem o processo produtivo comercial como preocupação e a
agregação de valor à produção, e a competitividade como resultado. Acondicionamento, transporte, comunicações (TIC), biotecnologia, funções a serem incorporadas às
plataformas tecnológicas para uma agricultura familiar competitiva.



$GDSWDomRGRVDFRUGRVFRPHUFLDLVUHJLRQDLV
e internacionais, através de negociações baseadas em apoios técnicos emergentes de

3ROtWLFDVSDUDDDGDSWDomRHDPLWLJDomRGRV
efeitos da mudança climática, através do investimento público-privado em sistemas de
alerta precoce e gestão do risco climático.

Para que o AIAF não seja uma mera comemoração ou um reconhecimento acadêmico ou
retórico, os representantes da cidadania, legisladores, líderes políticos de diferentes orienWDo}HV¿ORVy¿FDVHEDQGHLUDVSROtWLFDVGHYHULDP
conhecer e debater esses conceitos, esses novos paradigmas e esses novos instrumentos
de política pública. A maior parte deles já foi
experimentada, pode ser avaliada e, sem dúvida, aplicada em escala, porque organizações
sociais rurais de agricultura familiar pioneiras,
JRYHUQRVHR),'$MiR¿]HUDPHPGLIHUHQWHV
países e regiões
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ANO INTERNACIONAL

DA

AGRICULTURA FAMILIAR - 2014

Uma oportunidade única
O sonho se tornou realidade em 21 de dezembro de 2011. Naquele dia, a Assembleia
Geral das Nações Unidas declarou por unanimidade 2014 o Ano Internacional da
Agricultura Familiar, AIAF-2014.
Ficava para trás a intensa campanha de vários
anos coordenada pelo Fórum Rural Mundial e
apoiada por mais de 360 organizações: federações agrárias, ONGs, centros de pesquisa...
Um objetivo comum ao qual se somou o governo das Filipinas, que apresentou um projeto
de resolução para a declaração do AIAF ante as
Nações Unidas, e que foi copatrocinado por um
total de 40 países, entre eles Argentina, Brasil,
Serra Leoa, Cuba, Espanha, Colômbia, Togo, Níger, Tanzânia, Austrália, Guiné, Tailândia, Índia
e Suíça.
Finalmente a declaração foi aceita por unanimidade na Assembleia Geral da ONU, uma grande
notícia, um merecido reconhecimento ao labor
silencioso de tantos homens e mulheres agricultores familiares, camponeses, comunidades indígenas, pescadores artesanais e pastores, cujo
trabalho e potencial foram tantas vezes esquecidos e subestimados.
Mas o AIAF-2014 apenas começou com a sua
declaração, tudo precisava ser feito. Desde então, a sociedade civil continuou a trabalhar para
se organizar e congregar novos apoios a favor
dos direitos daqueles que praticam a agricultura
familiar; do mesmo modo, muitos governos e
organismos internacionais se somaram aos trabalhos de preparação do AIAF-2014 em diálogo
com organizações agrícolas. Não foi em vão que,
em numerosos países, já se encontram estabelecidas as bases de um diálogo entre sociedade
civil, governos e organismos internacionais para
avançar no principal objetivo desse ano internacional: políticas públicas que impulsionem a
atividade dos agricultores familiares.
De fato, o objetivo prioritário do AIAF-2014 é
promover, em todos os países, verdadeiras políticas ativas a favor do desenvolvimento sustentável dos sistemas agrícolas baseados na
unidade familiar, proporcionar orientações para
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seu funcionamento na prática, potencializar o
papel das organizações agrárias, camponesas e
de pescadores artesanais e sensibilizar a sociedade civil, em seu conjunto, sobre a relevância
de apoiar a agricultura familiar. E tudo isso com
a perspectiva da luta contra a pobreza, da busca
da segurança e da soberania alimentares e da
formação de um meio rural vivo, baseado no respeito pelo meio ambiente e pela biodiversidade.
Esse progresso no desenvolvimento da agricultura familiar contribuirá diretamente para o
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: erradicar a pobreza extrema e a
fome, reduzir a mortalidade infantil, garantir a
proteção ambiental, promover a igualdade entre
os gêneros e a autonomia da mulher, e fomentar
a colaboração mundial para o desenvolvimento.
2 $,$) QmR p YLVWR FRPR XP ¿P HP VL
mesmo, mas sim como o começo de um processo em que, através de uma sucessão de acontecimentos, seja concedida a oportunidade de
que a agricultura familiar, bem como suas diverVDVDVVRFLDo}HVSUR¿VVLRQDLVVHWRUQHSURWDJRnista do seu próprio desenvolvimento.
Na verdade, o AIAF-2014 já abriu um espaço na
agenda de muitas instituições, governos e associações que trabalham no âmbito do desenvolvimento rural, da agricultura e da alimentação,
e se converteu em uma referência para quem
luta para obter condições de trabalho melhores
para os homens e mulheres do campo e do mar.
Resta agora aproveitar intensamente essa oportunidade única que, espera-se, será aberta pelo
$,$)8PGHVD¿RFRPSDUWLOKDGRHQWUHWRdos, que ninguém deverá deixar de aproveitar,
especialmente os que possuem responsabilidade pública e que, com suas decisões –em níveis
municipal, regional, nacional, continental ou internacional—, têm em suas mãos a incumbência de apoiar o desenvolvimento da agricultura
familiar.
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Uma oportunidade única

Objetivo principal:
melhoria das políticas públicas
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Declaração

Preparação do AIAF-2014

Em 21 de dezembro de 2011, a Assembleia Geral das Nações Unidas, na resolução 66/222,
proclamou 2014 o Ano Internacional da AgriculWXUD )DPLOLDU 1D GHFODUDomR D¿UPDVH TXH ³D
agricultura familiar e as pequenas explorações
agrícolas são uma base importante para a produção sustentável de alimentos orientada a alcançar a segurança alimentar” e é reconhecida
“a importante contribuição que a agricultura
familiar e as pequenas explorações agrícolas
podem representar para que se alcance a segurança alimentar e a erradicação da pobreza,
com vistas a atingir os objetivos de desenvolvimento acordados internacionalmente, incluídos
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio”.
Foi estabelecido, além disso, que a FAO se encaUUHJDULDGRSURJUDPDR¿FLDOGR$,$)HP
colaboração com outros organismos internacionais e governos, enquanto que as autoridades
governamentais seriam estimuladas a “levar a
cabo atividades no marco dos seus respectivos
programas nacionais de desenvolvimento”.

1R $,$) FRQÀXHP WUrV QtYHLV D VRFLHdade civil, os organismos internacionais e os
governos, cada um deles com o seu espaço,
mas sem dúvida com numerosos pontos de encontro nas atividades que serão organizadas ao
longo de 2014.
Dentro do Programa Mundial de Preparação
2012-2013 da Sociedade Civil, o Fórum Rural Mundial promoveu a criação de comitês
nacionais de apoio ao AIAF-2014, um espaço
onde também podem convergir os níveis já
mencionados.
Essas plataformas, promovidas pelas organizações camponesas e de desenvolvimento rural que aderiram à campanha do AIAF-2014, se
constituem em verdadeiros focos de incidência
e sensibilização em cada país. Durante 2012 e
2013 nasceram na Europa, América, Ásia, África e Oceania os primeiros comitês nacionais de
apoio ao AIAF-2014.



5HFRQKHFLPHQWRGDDJULFXOWXUDIDPLOLDUSHOD
ONU, pelas organizações internacionais e
pelos governos nacionais.



5HFRQKHFLPHQWR GDV RUJDQL]Do}HV FDPSRnesas e indígenas como interlocutores essenciais ante os poderes públicos.



&ULDomRDPSOLDomRHIRUWDOHFLPHQWRGHSODtaformas nacionais e internacionais para o
desenvolvimento de estratégias e políticas
de defesa de um futuro sustentável para a
agricultura familiar.



$XPHQWR GR LQYHVWLPHQWR S~EOLFR HP LQfraestruturas e serviços para zonas rurais.



5HFRQKHFLPHQWR SURJUHVVLYR GR VWDWXV HVSHFt¿FRGDPXOKHUUXUDOPHGLDQWHRXVRGH
ferramentas de apoio direto (investimento,
crédito, titularidade etc.).



$XPHQWRGRHPSUHJRUXUDOHVSHFLDOPHQWH
entre os jovens.



,PSXOVR WpFQLFR H HFRQ{PLFR GD SHVTXLVD
agrária.



3URJUDPDV GH IRUPDomR H SRWHQFLDOL]DomR
de capacidades.



$XPHQWR GD VHQVLELOL]DomR VRFLDO VREUH D
importância da agricultura familiar.



5HGH GH FRPXQLFDomR PXQGLDO UHJLRQDO H
nacional que fortaleça os laços de solidariedade e reciprocidade entre a sociedade
urbana e a rural.

A agricultura familiar
No marco do Ano Internacional da
Agricultura Familiar, AIAF-2014, a FAO
SURS}H D VHJXLQWH GH¿QLomR GH DJULcultura familiar, que é compartilhada
pela coordenação do Programa do
AIAF-2014 da Sociedade Civil: “Forma
de organizar a produção agrícola e silvícola, bem como a pesca, o pastoreio e a aquicultura, que é gerenciada
e dirigida por uma família e que em
sua maior parte depende da mão de
obra familiar, tanto de mulheres como
de homens. A família e a exploração
estão vinculadas, coevoluem e combinam funções econômicas, ambientais,
reprodutivas, sociais e culturais”.

9
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Por que impulsionar
a agricultura familiar?
A agricultura familiar, uma realidade presente em todos os continentes, encontra-se
KRMHIUHQWHDJUDQGHVGHVDÀRVHDIRUWHVLQFHUWH]DV1RHQWDQWRDSHVDUGHTXHHP
muitos lugares do mundo os homens e mulheres agricultores familiares tenham sido
esquecidos e abandonados pelas administrações públicas, eles continuam a ser a
base da produção sustentável de alimentos para avançar rumo à segurança e à
soberania alimentares, base da gestão ambiental do território urbano e marítimo e
da sua biodiversidade, fonte de importantes dimensões culturais de cada povo e,
GHÀQLWLYDPHQWHSLODUIXQGDPHQWDOGRGHVHQYROYLPHQWRLQWHJUDOGDVQDo}HV
1. Porque garante a alimentação.
70% de todos os alimentos do mundo são
produzidos pelos agricultores familiares.
 $ DJULFXOWXUD IDPLOLDU p FKDYH SDUD OXWDU
contra a fome e a desnutrição.
 $V SHTXHQDV H[SORUDo}HV DJUiULDV VmR
frequentemente mais produtivas e sustentáveis por unidade de terra e energia
consumida.
2. Porque gera bem-estar.
40% dos lares do mundo dependem da agricultura familiar como forma de vida.
 'RV  ELOK}HV GH KDELWDQWHV UXUDLV QRV
países em desenvolvimento, 2,5 bilhões
pertencem a famílias que se dedicam à
agricultura.
 &RQWULEXL DOpP GLVVR SDUD HVWDELOL]DU D
população em zonas rurais, para preservar
os valores culturais históricos e para gerar
renda e consumo.
3. Porque combate a pobreza.
eSHORPHQRVGXDVYH]HVPDLVH¿FD]GRTXH
outros setores produtivos na prevenção da
pobreza.
 2 FUHVFLPHQWR GR 3,% RULJLQDGR QD DJULcultura é pelo menos duas vezes mais
H¿FD]QDUHGXomRGDSREUH]DHPFRPSDração com o crescimento do PIB gerado
em outros setores.
 2FUHVFLPHQWRDJUiULRHUXUDOWDPEpPEHQH¿FLDRVSREUHVGDV]RQDVXUEDQDVSRU
conta da abundância e da proximidade
dos alimentos.
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4. Protege a biodiversidade.
Possui grande potencial de conservação de
variedades locais.
 $R ORQJR GD KLVWyULD XWLOL]DPRV FHUFD GH
7.000 plantas para suprir necessidades básicas. Hoje, não mais do que 150 espécies
são cultivadas comercialmente, das quais
30 constituem 90% da contribuição calórica à dieta humana e apenas quatro (arroz,
trigo, milho, batata) representam mais da
metade desse aporte calórico.
 $DJULFXOWXUDIDPLOLDUDOpPGHVHUIRQWHGH
agrodiversidade, pode garantir sua preservação mediante o emprego de variedades
de sementes e raças pecuárias autóctones
bem adaptadas a diversas condições locais.
5. Conta com a mulher produtora.
As mulheres representam cerca de metade
da mão de obra agrícola nos países em desenvolvimento.
 1D PDLRULD GRV FDVRV D PXOKHU FR]LQKD
e coloca a comida na mesa, comercializa
os produtos da exploração e se ocupa da
saúde da família. Ela é a primeira educaGRUDGRVVHXV¿OKRVDTXHPGijOX]
 $VPXOKHUHVFRQWULEXHPFRPXPDSURSRUção considerável da mão de obra agrícola
nos países em desenvolvimento. A FAO estima essa cifra em 43%, enquanto o UNIFEM a calcula entre 60% e 80%.
Fontes: Banco Mundial, ETC Group, FAO, FIDA.

11

UHÀH[}HV

UHÀH[}HV

CARLOS

GILBERTO JOSÉ

ÁLVAREZ

SPIER VARGAS

Secretário-geral
Associação Latino-Americana
de Integração (ALADI)

A agricultura familiar é, para nossos países,
uma atividade estratégica. Atravessa as dimensões produtivas econômicas e sociais, e
constitui um fator importante para avançar
em um modelo de desenvolvimento inclusivo com justiça social.
É necessário valorizá-la também sob o olhar democratizador da propriedade, do uso
da terra e da distribuição mais equitativa
da riqueza de nossos países, pois a concentração e a estrangeirização sem limites
contribuem para aumentar a brecha de injustiça e desigualdade. Os governos devem
promover e assistir a agricultura familiar, se
almejarem um desenvolvimento equitativo
e sustentável, e muito especialmente no
que diz respeito ao reforço de suas estratégias de segurança alimentar e nutricional.
A América Latina e o Caribe são regiões
muito importantes na produção e no comércio de alimentos em nível global. Em
FRQMXQWR WrP GLVSRQLELOLGDGH VX¿FLHQWH
para se autoabastecer e prover o mundo.
Também dispõem de recursos como água e
terra para produzir ainda mais. No entanto,
RÀDJHORGDIRPHHGDGHVQXWULomRFRQWLQXD
presente e alcança ainda cerca de 50 milhões de seus habitantes, o que é um paradoxo notável para uma região que exporta
alimentos para o resto do mundo.
Nessa região tão vasta há assimetrias notórias na produção de alimentos. Há países
altamente excedentários na produção de
alimentos. Outros, ao contrário, são impor-
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tadores líquidos. Mas em uns e outros há setores, produtos, sistemas de produção que podem ser complementares, através de correntes
comerciais que levem essas oportunidades em
consideração.
Na nossa visão, a insegurança alimentar na região é completamente evitável, já que há disponibilidade de alimentos. Requer compromisso
e a articulação de todos os setores envolvidos
para enfrentar as principais causas de insegurança alimentar, junto a maiores recursos e investimentos para aumentar a produtividade da
agricultura familiar, principal fornecedora de alimentos na região, e conceber e adotar medidas
GHSROtWLFDVHVSHFt¿FDVSDUDJDUDQWLURDFHVVRD
alimentos, principalmente entre os setores mais
vulneráveis da população.
1RVVDUHÀH[mRVREUHR$,$)HVWiGLULJLGDSDUDR
fato de que, esse ano, designado como tal pela
Assembleia Geral das Nações Unidas, permita a
consolidação no âmbito rural dos países de políticas públicas que garantam o acesso da agricultura familiar aos recursos produtivos e melhorem sua capacidade de participar nos mercados.
A capacidade de abastecimento de alimentos da
América Latina se caracteriza por diferenças e
complementaridades entre os países da região.
Isso abre possibilidades para aumentar o comércio agroalimentar intrarregional em função
da segurança alimentar, através de medidas que
facilitem aos países a disponibilidade e o acesso a alimentos, a concepção e a aplicação de
mecanismos de comércio e cooperação novos
para que a agricultura familiar e os setores mais
YXOQHUiYHLV VH EHQH¿FLHP HIHWLYDPHQWH GR DXmento do comércio e da integração regional

Ministro do
Desenvolvimento Agrário
Brasil

A partir de 2003 o governo brasileiro passou a
incorporar a agricultura familiar à estratégia nacional de desenvolvimento, que visa crescimento econômico através da distribuição de renda,
da expansão da infraestrutura e da ampliação
do acesso às políticas sociais. Desde então, o
Brasil passou a incluir produtivamente e socialmente expressivos contingentes da sua população, historicamente excluídos do acesso ao
consumo de bens e serviços.
2FRQFHLWRGHDJULFXOWXUDIDPLOLDUIRL¿[DGRHP
lei e assegura a essa classe de produtores rurais
R DFHVVR D XP GLYHUVL¿FDGR FRQMXQWR GH SROtWLFDV S~EOLFDV $ OHL GH¿QH R DJULFXOWRU IDPLOLDU
como o que produz em estabelecimento rural
de pequena dimensão, utilizando mão de obra
predominantemente familiar e cuja renda seja
majoritariamente oriunda do trabalho naquele
estabelecimento. Enquadram-se nessas condições 84% dos estabelecimentos rurais brasileiros, incluindo desde agricultores pobres, com
SURGXomR LQVX¿FLHQWH SDUD D VXD VXEVLVWrQFLD
até agricultores com alta produtividade, situados na condição de classe média.
Para os agricultores mais pobres, o programa
Brasil Sem Miséria assegura transferência de
UHQGD DVVRFLDGD D XP IRPHQWR SURGXWLYR ¿nanceiro não reembolsável, com acompanhamento de assistência técnica e extensão rural,
visando a produção para subsistência e, num
segundo momento, a geração de excedentes
comercializáveis, num processo de inclusão
produtiva e de busca da autonomia econômica
dessas famílias. Para os agricultores sem terra,
o Programa Nacional de Reforma Agrária permite destinação de lotes rurais obtidos mediante aquisições feitas pelo governo federal ou

desapropriados nos termos da lei, quando
VmRLGHQWL¿FDGDVWHUUDVTXHQmRFXPSUHP
com sua função social. Atualmente contamos com 970.000 famílias assentadas pela
reforma agrária. Agricultores com pouFDWHUUDSRGHP¿QDQFLDUFRPSUDGHWHUUD
através do Programa Nacional de Crédito
Fundiário.
Para os agricultores mais dinâmicos ou com
produção que viabiliza renda agrícola, o
Programa Nacional de Apoio à Agricultura
Familiar disponibiliza crédito e seguro agrícola, instrumentos de garantia de preços,
assistência técnica e extensão rural, além
de compras públicas de produtos da agricultura familiar através do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(Pnae). Os produtos adquiridos pelo PAA
são destinados à formação de estoques estratégicos ou são doados simultaneamente
à compra para entidades públicas ou não
governamentais, que atendem população
em situação de vulnerabilidade social. O
Pnae, por sua vez, permite a compra desburocratizada de produtos para a alimentação que é fornecida em todas as escolas
públicas brasileiras.
Com essas políticas aliamos o fortalecimento da agricultura familiar com a busca da
soberania alimentar do país e a segurança
alimentar e nutricional do povo brasileiro
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“A ADOÇÃO DE INOVAÇÕES PELOS
AGRICULTORES E AGRICULTORAS
AINDA É MUITO INCIPIENTE
PORQUE ELES NÃO TÊM NENHUM
ACOMPANHAMENTO NA GESTÃO
DESSAS MUDANÇAS”

KADIDJA
KONÉ
Diretora do Instituto Africano
de Desenvolvimento Econômico e
6RFLDO ,1$'(6 &RVWDGR0DU¿P

África Ocidental

Uruguay

Por que é necessário e conveniente promover a agricultura familiar?
As características da agricultura familiar
fazem com que ela seja um modelo a ser
abordado pelas políticas de desenvolvimenWR 1D &RVWD GR 0DU¿P D DJULFXOWXUD p D
principal atividade econômica e esteve na
origem da prosperidade do país nos anos
60 e 70, mas também de sua decadência
em meados dos anos 80. Esse último retrocesso se deveu a políticas internas que
não se adaptavam à realidade existente e
à clara queda das cotações dos principais
cultivos de exportação, especialmente de
café e de cacau.
$ DJULFXOWXUD PDU¿QHQVH p UHDOL]DGD VREUH
pequenas superfícies, de modo extensivo e
manual. O censo agrário de 2001 mostrou
que a superfície média das explorações é
de 3,89 hectares. Hoje em dia, entre outras
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questões, é necessário que os tomadores de
decisões coloquem em funcionamento diversas
medidas para melhorar a situação dos produtores. Entre elas, deveriam garantir a posse da teUUDGDVSHTXHQDVH[SORUDo}HVDJUtFRODVGH¿QLU
uma política de apoio e promoção da agricultura
familiar, e promover a criação de unidades de
transformação de produtos locais. Em relação
a investigação e desenvolvimento, é necessário favorecer a difusão e a adoção de sistemas
agrários integrados que já existem e que, além
de respeitar o meio ambiente, são muito mais
produtivos.

Sua organização apoiou a instalação de várias
cooperativas de transformação e comercialização de diferentes cultivos. Em que medida a
promoção dessas cooperativas melhorou a produção e o acesso aos mercados desses produtos?
Que benefícios tiveram para o desenvolvimento
local?

Os efeitos são muitos. Por meio dos programas de formação realizados no setor do caju,
os camponeses se apropriam de boas práticas
tanto no cultivo como na pós-colheita. A criação
de uma etiqueta regional, que também apoiamos por meio de um projeto, permitiu às cooperativas vender suas castanhas acima do preço
médio do país. Entre outros aspectos, o apoio à
comercialização através do uso de mensagens
de texto que transmitem o preço do mercado
transforma o camponês em um ator informado,
com maior controle e poder de negociação com
relação aos comerciantes. Tudo isso possibilita
DSUR¿VVLRQDOL]DomRHRDXPHQWRGDUHQGDGRV
agricultores.
Por outro lado, os efeitos positivos do apoio às
cooperativas de transformação do caju se estendem às comunidades que as rodeiam. Ao se
tratar de uma atividade realizada especialmente
por mulheres, isso lhes permite contar com um
salário que melhora seus meios de subsistência e
em alguns casos possibilita que elas iniciem seus

pequenos negócios. Sem esquecer que tudo isso
facilita o empoderamento das mulheres.

A inovação e o acesso à tecnologia estão ainda
HQWUHRVGHVDÀRVGDDJULFXOWXUDIDPLOLDU1HVVH
aspecto, quais podem ser as contribuições do
saber camponês?
O acesso à informação ainda constitui um desa¿RQRPHLRUXUDO(PWHUPRVGHLQYHVWLJDomRQD
&RVWDGR0DU¿PR&HQWUR1DFLRQDOGH3HVTXLVD
Agrária trabalha para encontrar e introduzir novas variedades melhoradas no meio rural. Sobre
a tecnologia para a transformação, isso depende
QDPDLRULDGRVFDVRVGHSURMHWRV¿QDQFLDGRVSRU
VyFLRVWpFQLFRVRX¿QDQFHLURV'HWRGDVDVIRUmas, a adoção de inovações por parte dos produtores e das produtoras é ainda muito incipiente
porque eles não têm nenhum acompanhamento que lhes ajude a gerenciar essas mudanças.
Pode-se dizer que, infelizmente, não se valoriza o
saber local; o que se privilegia é o prêt à utiliser,
o que já está preparado para ser usado
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“HÁ MUITO TRABALHO A FAZER,
SUA IMPORTÂNCIA É CHAVE PARA
O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DAS NOSSAS SOCIEDADES.
ESTÁ EM JOGO NADA MENOS QUE A
SEGURANÇA ALIMENTAR DOS
NOSSOS POVOS.
BEM-VINDO SEJA ESSE ANO DE
DISCUSSÃO E REFLEXÃO CONSTRUTIVA
SOBRE A AGRICULTURA FAMILIAR”

LUIS
ALMAGRO
Ministro de
Relações Exteriores
Uruguai

Hoje em dia é extremamente importante
conhecer e entender o conceito de agricultura familiar em toda a sua dimensão. É
dever de todos entender que o seu aspecto
econômico é transcendente na América Latina, já que se trata da forma de produção
que constituiu a essência e a origem das relações comerciais em nossa região.
Mas é mais importante ainda entender a
agricultura familiar na sua dimensão social e
cultural. Valorizar o vínculo único que se gera
entre o indivíduo que nasce e cresce trabalhando na terra, seguindo o exemplo de seus
pais e avós. Esse indivíduo que aprendeu
que o valor da terra vai além do que se posVD TXDQWL¿FDU HP GLQKHLUR RX UHQGLPHQWRV
produtivos. Trabalhar na terra é a sua forma
de vida, é parte do seu relacionamento diário com a família e com o seu povo. É parte
da sua identidade. Assim aprendeu e assim
transmitirá às futuras gerações.
Nesse Ano Internacional da Agricultura Familiar,
é dever da comunidade internacional garantir
que esse conhecimento arraigado e transmitido de geração em geração seja reconhecido
e protegido. É dever da comunidade internacional propiciar as políticas públicas e os marcos normativos que permitam a promoção e a
proteção institucionais da agricultura familiar.
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Essa proteção implica gerar um marco de políticas públicas com um enfoque de direitos para
garantir soberania e segurança alimentares, e
também segurança nutricional.
É necessário destacar o papel fundamental da
agricultura familiar na produção de alimentos na
nossa região, onde 70% dos produtos da cesta
básica vêm dela. Devemos reconhecer essa cifra
e agir de acordo com ela, construir um marco
normativo que permita facilitar o comércio interno e a inserção da produção familiar nos mercados externos, tanto a partir de políticas públicas
nacionais como em negociações comerciais internacionais.
Também devemos proteger e promover os sistemas de produção aplicados por esses agricultores, que possuem grandes vantagens para
toda a humanidade. Conservam e reproduzem
espécies tanto vegetais como animais em seus
ambientes de produção. Isso permite que exista uma grande variabilidade genética disponível para todos, já que não se concentram em
poucas mãos e são transmitidos generosamente
ao longo das gerações. Sem esse conhecimento adquirido, o mundo teria comprometida a
DOLPHQWDomR TXH ¿FDULD HP PmRV GH DOJXPDV
poucas empresas transnacionais, que priorizam
o lucro e não necessariamente o acesso de todos a alimentos de qualidade.

Os riscos de cair em monoculturas concentradas
em poucas mãos são muitos, e suas consequências podem ser graves, como criar um sistema
uniforme e hegemônico de consumo do qual
não seria possível sair.
Nesse sentido, é urgente dotar de maior transparência o mercado agroalimentar, em razão
dessa concentração e do controle da produção
e do mercado por algumas multinacionais, várias delas já instaladas e produzindo alimentos
no Uruguai e na América Latina.
A expressão mais conhecida da falta de transparência é o imediato e intenso aumento dos
preços dos alimentos diante do seu aumento
sustentado nos mercados de futuro, que são
por sua vez complementados por diminuições
muito lentas dos preços quando a oferta se recupera, com uma incidência muito importante
QDLQÀDomR$VVLPRVFRQVXPLGRUHV¿FDPFRP
suas capacidades de compra de alimentos fortemente afetadas como consequência dessas práticas, que aumentam proporcionalmente quanto
maior for o volume de compras ou mais centralizado estiver seu fornecimento.
Compensar esses efeitos requer a criação de
mercados locais sobre a base de uma lógica de
proximidade e circuitos curtos, que aproximem
os agricultores do consumidor e que estimulem

o relacionamento humano, em uma dinâmica de
desenvolvimento sustentável, pois geram um
impacto ambiental muito baixo.
É necessário criar condições que permitam melhorar a qualidade de vida associada à agricultura familiar. As famílias que se dedicam a isso
têm o direito de continuar trabalhando no que
sabem e no que gostam de fazer e produzir,
bem como de povoar e humanizar a paisagem
rural. Migrar para a cidade não deve ser uma
obrigação; deve ser uma decisão tomada de
forma livre, e não pela necessidade urgente de
atender a necessidades básicas insatisfeitas.
Trata-se do setor mais dinâmico do meio rural,
já que seu vínculo com o meio local permite aumentar não só a renda dos lares agropecuários,
mas sim também a dos não agropecuários, injetando dinamismo nas economias locais.
Nesse sentido, a agricultura familiar e os pequenos produtores garantem a produção sustentável de alimentos dirigida a que se alcance a
segurança alimentar e nutricional, e dessa maneira contribuem para a erradicação da pobreza.
Há muito trabalho a fazer, sua importância é
chave para o desenvolvimento sustentável das
nossas sociedades. Está em jogo nada menos
que a segurança alimentar dos nossos povos.
%HPYLQGRVHMDHVVHDQRGHGLVFXVVmRHUHÀH[mR
construtiva sobre a agricultura familiar
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“OS GOVERNOS DEVEM INCLUIR
AS ORGANIZAÇÕES AGRÁRIAS NOS
PROCESSOS DECISÓRIOS”

ESTRELLA
PENUNIA
Secretária-geral da AFA,
Asian Farmers’ Association
(Associação de Agricultores da Ásia)

Por que é necessário e conveniente promover a
agricultura familiar?
Os agricultores familiares alimentam o mundo
e cuidam do planeta. Mas por que se encontram entre os mais pobres, os mais famintos e
os mais desnutridos no mundo inteiro? E por
que a agricultura familiar não é uma atividade
atraente para a juventude? Sem agricultores
não haverá alimentos. Como podemos atrair os
jovens para a pequena agricultura? Como podemos fazer da pequena agricultura uma ocupação que ofereça um modo de vida digno para
as comunidades agrícolas? Como podemos fazer com que homens e mulheres agricultores
familiares sejam pessoas felizes e orgulhosas do
seu trabalho, atores comprometidos no nosso
esforço de promover a segurança alimentar e a
nutrição? São questões que devemos responder.

Como os cultivos de exportação, como o do dendezeiro e outros, afetam o futuro dos pequenos
agricultores asiáticos? Poderia nos contar alguma experiência positiva em que a promoção
da agricultura familiar tenha melhorado o bemestar das comunidades rurais? Isso também beQHÀFLDiUHDVXUEDQDV"
Os agricultores familiares cultivam tanto para
garantir a segurança alimentar e a nutrição
como para obter renda com os cultivos para
venda e exportação, já que também necessitam
desses recursos para suas famílias e outras necessidades básicas –como educação, cuidados
sanitários, transporte e comunicação. Estamos
estimulando os agricultores a colocar em práWLFD VLVWHPDV DJUtFRODV LQWHJUDGRV GLYHUVL¿FDGRVHRUJkQLFRV LQWHJUDWHGGLYHUVL¿HGRUJDQLF
farming systems, IDOFS), em oposição às monoculturas de exportação ou commodity crops.
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Por exemplo, debaixo dos coqueiros, os agricultores das Filipinas podem cultivar plantas perenes, como a seringueira, mamão papaia, cacau,
café, e inclusive debaixo dessas plantas podem
introduzir cultivos anuais como o de gabi –variedade local de inhame–, gengibre e abacaxi; e,
enquanto isso, ao mesmo tempo, também podem criar cabras.

A AFA destaca a importância de formar agricultores em diversas questões como o direito à
terra, os modelos de produção etc. Quais são as
principais ameaças que enfrentam os agricultores familiares nesse momento? E, sobretudo,
que medidas podem ser tomadas pelos governos
para melhorar essa situação?
2VGHVD¿RVSULQFLSDLVVmRRDFHVVRHRFRQWUROH
de recursos básicos para a produção como terra, água e sementes, levando em consideração
que existe o fenômeno da monopolização de
terras e do monopólio sobre as sementes, que
é crescente. O acesso a tecnologias apropriadas, crédito e mercados; a adaptação aos efeitos das mudanças climáticas, tais como secas,
inundações, condições meteorológicas extremas
e imprevisíveis... Muitas das organizações que
pertencem à AFA lutam para melhorar os sistemas e as tecnologias de produção e comercialização dos seus membros, bem como para proteger o seu direito ao acesso e à posse da terra
e de outros recursos. Os governos podem criar
políticas e programas que garantam a posse dos
agricultores familiares sobre a terra, os bosques
e as águas, fomentar IDOFS e outras práticas
agrárias agroecológicas, construir mentalidade
empreendedora e capacidades nos agricultores,
alinhar-se com a pesquisa agrária que melhora
o bem-estar dos camponeses e, de forma muito
VLJQL¿FDWLYD LQFOXLU DV RUJDQL]Do}HV DJUtFRODV
através dos seus representantes, nos processos
decisórios relacionados com a agricultura
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AS COOPERATIVAS COMO FOCOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NA ÁFRICA

A castanha de caju
e uma experiência de
associativismo e inclusão
É evidente que a agricultura familiar
foi esquecida e abandonada pelas autoridades em muitos lugares do mundo.
No entanto, numerosas comunidades e
grupos de produtores a promovem há
anos e vêm se dotando de ferramentas
com o objetivo de desenvolver, atualizar
e estimular sua atividade.
Trata-se de iniciativas que, com o apoio
de outras organizações e centros de
desenvolvimento, demonstraram mais
uma vez o enorme potencial da
agricultura familiar para a produção
sustentável de alimentos, para se abrir a
novos mercados e, além disso,
gerar bem-estar nas comunidades rurais.

Mulheres em uma unidade de processamento. © INADES

Um exemplo claro dessa constatação acontece
QD&RVWDGR0DU¿PRQGHR,QVWLWXWR$IULFDQRGH
Desenvolvimento Econômico e Social (INADES)
há anos apoia um programa de promoção da
agricultura familiar baseado principalmente na
melhoria dos hábitos de produção e colheita,
processamento e comercialização do caju.
Com a ajuda dessa iniciativa, os agricultores
conquistaram um maior poder de negociação
na venda dos seus produtos, a implantação de
PDUFDV GH TXDOLGDGH H FHUWL¿FDomR RUJkQLFD
bem como a melhoria da qualidade de vida de
centenas de mulheres rurais.
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O caju ou a castanha de caju é hoje em dia um
GRVUHFXUVRVHVWUDWpJLFRVGD&RVWDGR0DU¿P
sobretudo nas regiões da metade norte desse
país da África Ocidental, posicionado entre os
países líderes na produção desse cultivo –ao
lado de Índia, Vietnã, Nigéria e Brasil. Como
referência, em 2009 foram colhidas na Costa
GR0DU¿PXPWRWDOGHWRQHODGDVGHVVH
fruto.
A castanha de caju, cuja forma mais habitual
de comercialização costuma ser a do fruto seco,
exige um trabalhoso processo de descascamento que na maior parte dos casos é feito de modo

NA COSTA DO MARFIM,
EM SUA MAIORIA SÃO AS MULHERES
RURAIS QUE DESEMPENHAM ESSAS
ATIVIDADES EM UNIDADES MAIS
OU MENOS RUDIMENTARES
E ARTESANAIS.

DUWHVDQDO 1D &RVWD GR 0DU¿P HP VXD PDLRria são as mulheres rurais que desempenham
essas atividades em unidades mais ou menos
rudimentares e artesanais.
Precisamente o fruto do caju já processado cria
um valor agregado entre duas e seis vezes maior
que o do fruto não transformado. Em 2009, por
exemplo, somente 12.000 toneladas foram proFHVVDGDVQD&RVWDGR0DU¿P$PDLRUSDUWHGD
produção, aproximadamente 98%, foi exportada para a Índia para a sua transformação.
* Informação cedida pelo INADES,
GD&RVWDGR0DU¿P
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A castanha de caju e uma experiência de associativismo e inclusão

2GHVD¿RGRSURFHVVDPHQWRDWUDLXDHVVHVHWRU
novos atores com diferentes estratégias. Para
alguns a industrialização deve ser realizada
através da instalação de fábricas com grande
capacidade de processamento. Para outros, as
pequenas unidades de descascamento do caju
devem ter seu espaço, para desenvolver um
processamento local e sustentável. Entre esses
últimos, encontram-se as comunidades rurais
que são protagonistas da seguinte experiência.
Com o objetivo de acompanhar os produtores
na busca de dinâmicas que gerem qualidade e
possibilitem a comercialização do caju no próprio país, o INADES e uma organização europeia
dedicada ao comércio justo (Rongead) apoiam
desde 1993 vários projetos em regiões do norte
do país, onde vivem mais de 4 milhões de pessoas.
Esse programa bem-sucedido se baseia no
apoio aos produtores de caju e às cooperativas
processadoras já existentes, na promoção de
novas unidades de transformação e na criação
de uma rede para compartilhar informações sobre o mercado de caju.
Na região de Zanzan, por exemplo, as unidades
de processamento que se incorporaram ao programa avançaram em formação e, consequentemente, melhoraram de forma notável seus
equipamentos, além de desenvolver módulos

de higiene. Também promoveram a criação de
uma plataforma de comercialização e conseJXLUDPFHUWL¿FDomRRUJkQLFDGHSRLVGHVHIRUmarem no assunto e criar um sistema interno
de controle.

Essa rede proporcionou aos produtores
novas oportunidades de mercado ao
vender por uma média de 304 francos
CFA o quilo do caju em 2011, enquanto que os produtores que não aderiram
a esse projeto somente conseguiram
290. Sem esquecer que esse sistema
propiciou a venda agrupada e o reforço das capacidades de negociação
e estruturação dos produtores. Além
disso, as comunidades reinvestem parte desses benefícios na produção de
outros cultivos destinados ao consumo
habitual da população, o que também
redunda na segurança alimentar da
comunidade.

(PRXWUDVUHJL}HVGRQRUWHGD&RVWDGR0DU¿P
algumas comunidades promoveram a criação
de cooperativas de processamento de caju formadas principalmente por mulheres, com apoio
do INADES. No total 216 pessoas avançaram
em sua formação, entre elas 178 mulheres bem
como 15 líderes de plataformas já existentes.
Em uma dessas regiões, inclusive, foi criada a
marca de qualidade ACADY para a promoção
desse produto no âmbito do mercado nacional.
As cooperativas que comercializam seus produtos com essa marca conseguiram, desde então,
vendê-los acima do preço médio de mercado.
Todas essas atividades se completaram com a
criação de uma rede baseada em tecnologias
de informação e de comunicação para compartilhar informações sobre o mercado global de
caju. Tratava-se de aumentar o conhecimento
GRVDWRUHVVREUHRVHWRUHVHXSRGHUGHLQÀXrQcia sobre o preço do produto.

Venda agrupada de caju. © INADES

Para isso, entre outras ferramentas, foi concebida uma plataforma web que difunde e compartilha conhecimento entre produtores, exportadores e serviços estatais.

O DESENVOLVIMENTO DAS
COOPERATIVAS DE PROCESSAMENTO
DE CAJU, POR SUA VEZ,
POSSIBILITOU QUE CENTENAS DE
MULHERES PARTICIPEM DE UMA
ATIVIDADE NOVA E SUPLEMENTAR,
E CONTEM COM RECURSOS
ADICIONAIS QUE MELHORAM SEUS
MEIOS DE SUBSISTÊNCIA.
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Trabalhadoras de uma unidade de descascamento. © INADES

Dado que esse desenvolvimento das
cooperativas de processamento de
caju tem como protagonistas, em sua
maioria, mulheres que as gerenciam
e que trabalham nelas, centenas de
trabalhadoras participam de uma atividade nova e suplementar, e contam
com recursos adicionais que melhoram
seus meios de subsistência (alimentação, condições sanitárias, educação
GRV ¿OKRV LQLFLDWLYD  (VVDV PXOKHres, além disso, recebem formação e
avançam em seu empoderamento ao
contar com um salário. Muitas dessas
cooperativas reinvestem também seus
lucros em programas de formação, capacitação e educação que melhoram
a qualidade de vida das comunidades
onde são desenvolvidas.
Essa experiência volta a demonstrar
que, em um contexto de condições
favoráveis e políticas públicas adequadas, os agricultores familiares podem
contribuir para o avanço qualitativo do
bem-estar de uma comunidade e inclusive de um país. Na Costa do Mar¿PDVFRRSHUDWLYDVGHFDMXFRQWLQXDP
dando passos para a qualidade do processamento e se consolidaram como
importantes focos de desenvolvimento
econômico e social.
Mais informação em:
www.cotedivoire.inadesfo.net
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COOPERATIVA AGROPECUÁRIA SARANDÍ LTDA., EL SOBERBIO, PROVÍNCIA DE MISIONES

'HVD¿DQGRRGHVWLQR
Por Carolina Aráoz1
Pense na Província de Misiones (Argentina) e
você verá que instantaneamente virão à cabeça
várias imagens: a terra vermelha, as impressionantes Cataratas do Iguaçu, as ruínas jesuíticas
de San Ignacio, a produção de erva-mate, chá
e tungue, a exploração das matas nativas, as
serrarias, a produção de tabaco e de plantas
aromáticas.
No centro dessa bela província, sobre a costa
do rio Uruguai, em uma paisagem natural paradisíaca, reside um dos maiores atrativos da
região: os Saltos de Moconá, cataratas de cerca
de dez metros de altura que interrompem durante aproximadamente dois quilômetros o curso do rio Uruguai ao sudeste e reúnem um sem¿PGHWXULVWDViYLGRVSRUQDWXUH]DHDYHQWXUD
E ali pertinho está El Soberbio, cabeceira do departamento Guaraní, que já foi região de jangaderos, encarregados de transportar para diferentes lugares as madeiras nativas extraídas
do exuberante monte missioneiro, que tem hoje
uma população que ronda os 25 mil habitantes,
80% deles em meio rural.
Declarada capital nacional das essências pelo
fato de ser uma grande produtora de citronela, comemora a cada novembro o Festival da
Essência. No entanto, com a crise dos preços
dessas essências, a atividade foi substituída
parcialmente pela produção de grãos, mas em
1995 começou com força a produção de tabaco.
$VVLP VXUJLX D ¿JXUD GR SURGXWRU WDEDTXHLUR
cujo trabalho sempre esteve intimamente ligado às grandes companhias de tabaco que armazenam e comercializam o produto. A principal motivação desses produtores (que em geral
cultivam de 2 a 5 hectares com sua família) é
receber cobertura médica, já que essa ativida-

de é muito insalubre, não só por conta do trabalho duro que implica, mas em razão também
dos agroquímicos que utiliza e dos impactos
que representa na saúde das pessoas. Algumas
famílias produzem hortaliças para consumo e
possuem animais de granja, entre eles, vacas,
mas por conta da grande demanda de trabalho
requerida pelo tabaco em geral essas criações
não passam do autoconsumo.
Nossa história busca justamente sair desses caPLQKRVSUp¿[DGRVHGDURXWURUXPRDRGHVWLQR
Aqui falaremos de um grupo de produtores familiares que há vários anos decidiu mudar algo
nas suas vidas ao enfrentar sem titubear um
projeto diferente: a produção de laticínios e a
posterior elaboração de queijo em barra, uma
atividade absolutamente inédita na província.
E com outra particularidade:

AS VERDADEIRAS LÍDERES DESTA
HISTÓRIA SÃO MULHERES.

1 Formada em administração agrária, com mestrado em agronegócios, recebeu capacitação em jornalismo agropecuário
e trabalha na redação da revista Agrópolis, publicação dedicada à política agropecuária do Mercosul. Também é redatora
freelance e desenvolve atividades de comunicação e imprensa. Anteriormente, esteve em consultoria de agronegócios e
WUDEDOKRXGXUDQWHXPDGpFDGD ¿QDOL]DGDHP QRGHSDUWDPHQWRGHQHJyFLRVDJURSHFXiULRVGREDQFRSULYDGRPDLV
importante da Argentina.
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Nasce uma cooperativa
de produtores de lácteos

OS MELHORES PROJETOS SÃO
AQUELES QUE SURGEM DE DENTRO
DAS COMUNIDADES, DE FORMA
ESPONTÂNEA, COMO ESSE. E SEM
DÚVIDA UM BOM ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO, ESPECIALMENTE A PARTIR
DE PROGRAMAS DO ESTADO —BEM
ARTICULADOS E COM FUNCIONÁRIOS COMPROMETIDOS—, MANTIDO
AO LONGO DO TEMPO, FAZ COM
QUE ELES AVANCEM, AMADUREÇAM
E SE MANTENHAM NA COMUNIDADE.

Há mais de dez anos, houve um visionário, don Santiago Silva, que notou a
necessidade, na localidade próxima à
de onde vivia, de comprar leite fresco
para a produção de mussarela e iogurte. Esse simples fato, detectado quando viu um anúncio em um jornal local,
impulsionou-o a avaliar a possibilidade
de entregar leite a partir da sua Sarandí natal, onde alguns habitantes vizinhos já ordenhavam algumas vacas.
Apesar do fato de que essa iniciativa,
por vários motivos, não se concretizou,
serviu de gatilho para a criação de um
consórcio de produtores de lácteos em
uma região que não tinha nada a ver
com essa atividade.
O primeiro passo foi obter com a Prefeitura a melhoria e a adequação das
vias vicinais para facilitar a entrega do
leite. Também conseguiram apoio para
adquirir um freezer para conservação
do leite e, aos poucos, os vizinhos e
integrantes do Consórcio de Sarandí
foram um passo além e trabalharam
na proposta de dar valor ao leite que
produziam para consumo familiar, com
a intenção de obter rendas maiores
através de uma nova atividade. Frente à estimativa de que em El Soberbio
era consumido muito queijo, foi feito
um estudo de mercado para estabelecer qual era a demanda e que tipo
de queijo seria conveniente produzir. A
conclusão foi que o mais solicitado era
o tipo barra.
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Um pouco de história
Esse grupo de produtores começou a observar
experiências de produção e comercialização de
leite em grande escala entre seus vizinhos brasileiros e, a partir daí, deu início a um empreendimento semelhante, mas em menor escala.
Através de um projeto do Programa Social Agropecuário (PSA) e de um crédito do Prodernea
(Projeto de Desenvolvimento Rural das Províncias do Nordeste Argentino, que foi um programa de investimentos do Ministério de Agricultura, Pecuária e Pesca da Nação –MAGyP– na
área rural), em 2004 melhoraram a infraestrutura dos terrenos e compraram maquinário para
a elaboração de queijos. Em conjunto, técnicos
GR36$HDOJXQVSURGXWRUHV¿]HUDPXPOHYDQtamento na região para tentar calcular a totalidade de produtores interessados e a quantidade
de animais com que contavam, estimando assim
a quantidade de produtos que poderiam oferecer. Em 2006, foram realizadas capacitações e
foi montada a fábrica onde começou a elaboração do queijo barra, além de ser formada uma
FRPLVVmR GLUHWRUD 3RU ¿P R TXHLMR EDUUD FRmeçou a ser distribuído e foi muito bem aceito
pelo comércio de El Soberbio.
Um dos segredos da cooperativa é que conta com Andrea, que recebeu capacitação para
essa tarefa e hoje é a mestra queijeira do grupo. “Meu marido se encarrega do cuidado das
vacas e me ajuda nas tarefas domésticas”, conta
ela. “Nos casamentos entre pessoas de maior
idade, é a mulher que faz o trabalho de casa,
apesar de também fazer tudo na chácara. Entre os casais mais jovens, como é o meu caso,
as tarefas estão mais divididas. Já não é tanto
como antes, onde o homem ocupa o centro, e a
mulher está abaixo; é mais igualitário”. Andrea
é, além do mais, sobrinha do presidente da cooperativa, Adelar Schwingel, e uma entre tantas
mulheres que são protagonistas dessa pujante
comunidade.
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Desde o momento da sua formação,
o principal objetivo desse grupo foi
GLYHUVLÀFDUDSURGXomRHPHOKRUDUDUHQGDH
a qualidade de vida das famílias de pequenos
produtores na região; mas também encontrar
alternativas, parciais ou totais, para a
produção de tabaco Burley
e para os riscos econômicos, ambientais e de
saúde implicados nesse cultivo.
Como já mencionado, as protagonistas, quem
verdadeiramente se dedica à ordenha, são as
mulheres. Sobre isso, conta a veterinária Gabriela Gartland –técnica do Ministério de Agricultura
da província para a Subsecretaria de Desenvolvimento Rural– que os hectares de tabaco foram
diminuindo, mas não foram totalmente abandonados. Pelo menos essa diminuição permitiu
aos homens colaborarem em algumas tarefas
de produção de lácteos, como a alimentação do
gado. E acrescenta que curiosamente “os primeiros 20 sócios da cooperativa foram homens,
apesar de que as que mais trabalhavam na produção primária eram as mulheres, tanto dos sócios como outras. Nessa instância para elas foi
chave o papel da Unidade para a Mudança Rural
(Ucar) do MAGyP, que, através do seu Programa
de Gênero, começou a apoiá-las para que lentamente fossem ganhando papel de protagonistas. Nessa aprendizagem, conscientizaram-se
também sobre a importância do associativismo,
do trabalho em equipe e do apoio mútuo”.
Cristina Silva, a primeira sócia do sexo feminino na cooperativa, conta: “Nestes quase dez
anos que começamos do zero com esse sonho, avançamos de forma extraordinária, porque
aproveitamos cada centavo, cada capacitação,
cada gesto de boa vontade a que tivemos acesso. Hoje contamos com essa fábrica, a mais bonita da nossa amada província, e ela está aqui,
nesse pequeno rincão do país. Estamos orgulhosos e pretendemos que isso se transforme, e
que isso não pareça algo soberbo, em um símbolo emblemático do esforço cooperativo, nesses tempos em que as individualidades têm uma
força enorme”.

A “fábrica”
Gartland continua: “Com um primeiro empréstimo do Prodernea, o grupo (formado nesse
momento por don Santiago e mais 20 produtores) instalou a fábrica de laticínios em uma
cozinha de um salão comunitário (do Fopar) e
adquiriu uma tina de mil litros, uma prensa de
queijos, formas e caldeira. Em 2008, eles receberam mais dois créditos do programa: um
para a cooperativa, destinado à compra de uma
caminhonete de tração dupla, e outro para os
produtores de forma individual. Dessa maneira
começaram a elaborar queijos, mas ainda como
Grupo Don Santiago e com o apoio do Prodernea, que os acompanhou com capacitações ao
longo dos anos, o que lhes permitiu descobrir
vantagens do associativismo e organizar-se em
uma cooperativa. Em 2011, nasceu formalmente a Cooperativa Agrícola Sarandí Limitada, ano
em que foi concedida sua matrícula em nível
nacional”. É importante destacar que até então
El Soberbio possuía apenas a indústria madeireira desenvolvida, razão pela qual essa cooperativa com a produção de queijos representou
uma nova atividade agroindustrial na região,
que se converteu na segunda indústria de El
Soberbio.
A nova fábrica foi construída em 2012 com
base em um projeto com recursos do Fundo
(VSHFLDOGH7DEDFR )(7 $SDUHQWHPHQWH¿FDram faltando um bom levantamento da parte
produtiva e uma consulta a técnicos da região.

Hoje existe uma fábrica preparada para processar 15 mil litros de leite por dia, enquanto
que entre todos os provedores (22 sócios e 20
não sócios, todos eles com uma média anual
de entre 5 e 7 vacas para ordenhar) são produzidos entre 3 mil e 5 mil litros de leite por
dia, transformados em 60 mil quilos de queijo
barra por mês e vendidos em El Soberbio e nas
localidades vizinhas de 2 de Mayo e San Vicente. Pode parecer um diagnóstico apressado
dizer que a fábrica está superdimensionada,
mas sem dúvida seria necessário rever a defasagem existente entre a produção primária,
a indústria e os custos que implica manter a
fábrica atual.
Cristina possui um olhar menos crítico sobre
isso: “Começamos com créditos municipais e
do Estado nacional. O Estado nos apoiou todo
HVVHWHPSRPDVDGL¿FXOGDGHPDLRUUHVLGHQR
fato de estarmos mais perto do Brasil —do outro
lado do rio— do que da Argentina”. Ela acredita
que no começo ninguém dimensionou a questão da produção do leite e do valor agregado
que implicava produzir queijo. “Acho que demos
uma surpresa ao Estado, porque houve muitos
fracassos, mas nós, não. O Estado teve que ir
se adaptando e fomos crescendo juntos. Nossos
SHGLGRVPXLWDVYH]HV¿]HUDPFRPTXHSHQVDVsem. Foi um amadurecimento contínuo, os descompassos existiram, mas fomos nos adaptanGR´D¿UPD
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SRI. UM EXEMPLO BEM-SUCEDIDO DE INOVAÇÃO PARTICIPATIVA NO CAMBOJA
Como continuar… algumas interrogações
“Para continuar crescendo como projeto, cujo
único objetivo é melhorar a qualidade de vida
dos nossos pequenos produtores, oferecendo
à comunidade um excelente produto, por enquanto o queijo, que tem uma demanda quatro
vezes maior do que a que produzimos, é indispensável que continuemos a contar com o apoio
e com a valiosa intervenção de funcionários que
nos ajudam a conseguir os elementos necessários para garantir o crescimento da cooperativa”, diz Silva. E continua: “Demos um grande
salto no que se refere à etapa industrial, mas
FRQWLQXDPRVDSDGHFHUGHGH¿FLrQFLDVQDHWDpa de produção; devemos agora avançar sem
pausa sobre a produção primária. Em resumo:
necessitamos matéria-prima de qualidade. Para
isso, devemos contar com capacitação e acompanhamento intensivo para melhorar a questão
nutricional, a saúde animal. Queremos melhorar
as infraestruturas prediais de cada um dos provedores de leite”. A isso Gartland acrescenta a
importância de capacitar em boas práticas.
Recentemente o Ministério da Produção da Província de Misiones lhes entregou um caminhão
térmico para a coleta de leite, 25 tanques para
conservá-lo em suas produtoras e está trabalhando na entrega de 25 vacas, das quais até
agora chegaram 10. O que ainda está em disFXVVmR p VH HVVDV YDFDV ¿FDUmR HP OXJDUHV
produtores individuais ou se serão entregues
várias vacas a poucos produtores de leite para
que se alcance um rendimento superior de leite
por cada central produtora e, consequentemente, mais matéria-prima para a fábrica. O ponto
central parece ser: eles querem se tornar produtores em tempo integral? E, nesse caso, o
que vai acontecer com quem não receber mais

vacas? Não será melhor que cada um continue
com uma média de 5 a 7 vacas para ordenhar
ao longo do ano?
“Pela ótica do ministério, parece razoável pensar que é necessário produzir mais leite para
que a fábrica funcione, o que leva à conclusão
de que os que produzem melhor deveriam ter
PDLVYDFDV´UHÀHWH&ULVWLQD³2TXHGHYHPIDzer, trabalhar para que a fábrica cresça ou para
que cresçam os produtores individualmente?
A verdade é que é necessário analisar isso em
profundidade e com absoluta sinceridade”, continua. “Por parte do ministério, deve ser bene¿FLDGRGDPHVPDIRUPDRSURGXWRUTXHQmRVH
SUHRFXSRX R VX¿FLHQWH FRP D VXD SURGXomR
que não cuidou aspectos sanitários, que não semeou pastagem para suas vacas, ou fazer isso
seria injusto com relação àquele que, sim, se
HVIRUoRX"´¿QDOL]D
Em todo esse raciocínio não deveriam ser deixados de lado a cultura e os costumes das pessoas de Sarandí: são muitos anos de tradição na
produção de tabaco, e anos de produção para o
autoabastecimento e para determinada escala.
(PTXHPHGLGDVHULDEHQp¿FRSUHVVLRQDUHPXP
VHQWLGRRXHPRXWUR"'H¿QLWLYDPHQWHRVPHOKRres projetos são aqueles que surgem de dentro
das comunidades, de forma espontânea, como
esse. E sem dúvida um bom acompanhamento
técnico, especialmente a partir de programas
do Estado —bem articulados e com funcionários
comprometidos—, mantido ao longo do tempo,
faz com que eles avancem, amadureçam e se
mantenham na comunidade. De outro modo, a
única coisa que se conseguirá será adicionar mais
uma frustração aos habitantes dessa região.

Agricultores familiares,
polinizadores da inovação
Ao longo dos anos somos testemunhas
do avanço e da consolidação da agricultura industrial no mundo. Esse modelo
de agricultura, caracterizado por uma
alta dependência de insumos externos,
ORQJHGHRIHUHFHUDOLPHQWRVVXÀFLHQWHV
para a humanidade, distorceu o panorama produtivo rural ameaçando a conservação dos recursos naturais.
Frente a esse modelo dominante, uma
multiplicidade de casos deixa patente a
existência de alternativas viáveis, comSHWLWLYDVHHÀFD]HVQDOXWDFRQWUDDIRPH
e a pobreza no mundo.

O SRI em detalhes1
O SRI2 é um método alternativo de produção
de arroz que consiste fundamentalmente em fazer uma gestão holística global do ecossistema
planta, água e solo, com o objetivo de buscar
a obtenção das melhores condições possíveis
para o desenvolvimento desse cultivo.

A situação inicial
O Camboja é um país do Sudeste Asiático onde
aproximadamente 60% da população se dedica
ao cultivo de arroz.
Em sua maioria, trata-se de agricultores familiares que exploram pequenos campos de arroz
(inferiores a um hectare por família), com rendimentos inferiores a duas toneladas por ano,
que têm um acesso limitado, ou inclusive inexistente, a rendas provenientes de outras fontes.
'H¿QLWLYDPHQWH SHTXHQRV DJULFXOWRUHV TXH YLvem na pobreza e que, em muitos casos, não
chegam nem mesmo a satisfazer a segurança
alimentar das suas famílias.

Integrantes da Farmer and Nature Net implantam
o SRI com apoio do Cedac 2000-2012 ©FNN/AFA
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Este artigo apresenta uma experiência inovadora que está colhendo frutos importantes nos
mais de dez anos que vem sendo desenvolvida
em diferentes países da Ásia: o Sistema de InWHQVL¿FDomRGR$UUR] 65,GHDJRUDHPGLDQWH
por conta da sua sigla em inglês). Vamos descrever o sucesso obtido por esse sistema, concretamente no Camboja. Lá, graças à aliança
entre agricultores e técnicos apoiados por um
ambiente político favorável, o SRI se constituiu
em exemplo bem-sucedido de inovação com
rosto, aplicada à pequena agricultura.

1 Informação cedida pela AFA (Asian Farmers’ Association).
2 O SRI foi desenvolvido pela primeira vez em Madagascar, por um religioso francês chamado Henri de Lalaunié
na década de 1980, com base na observação das práticas
de cultivo dos agricultores locais. Hoje em dia, graças ao
apoio de centros de pesquisa e de especialistas, há evidênFLDVGDH¿FiFLDGHVVHVLVWHPDHPPDLVGHSDtVHV

29

experiências |

Agricultores familiares, polinizadores da inovação

Esse era o contexto com que, nos idos do ano
2000, se encontrou o Dr. Yang Saing Koma3,
quando decidiu dedicar o seu trabalho e coQKHFLPHQWRSUR¿VVLRQDODHUUDGLFDUHDPHQL]DUD
situação de pobreza que atingia os agricultores
cambojanos. Koma, ao lado de outros especialistas do Centro de Estudos e Desenvolvimento
Agrário do Camboja (Cedac)4, começou um intenso trabalho de campo, observação e experimentação, com o objetivo de adequar as técnicas
disponíveis às condições locais e de conseguir
melhorar a produção de arroz por meio do SRI.

 WUDQVSODQWHjWHUUDFRPSRXFDSURIXQGLGDde (1-2 cm), o que garante um crescimento de raiz mais rápido;
 PDQXWHQomRGHERDVFRQGLo}HVGHDUHMDmento do solo, evitando a sua saturação
com água represada;
 HOLPLQDomRGHHUYDVGDQLQKDVHDFUpVFLPR
de matéria orgânica (compost) para favorecer a atividade biológica do solo.

(VVH PpWRGR ORQJH GH LQWHQVL¿FDU R FRQVXPR
GHLQVXPRVH[WHUQRVjH[SORUDomRLQWHQVL¿FDRV
esforços em conhecimento, utilizando recursos
locais e princípios ou ideias adaptáveis a cada
caso concreto.

Todas essas medidas tinham o objetivo de fortalecer o sistema radicular do arroz e a parte
aérea, em benefício do processo fotossintético
e metabólico da plantação. Assim seria possível conseguir uma maior obtenção de grãos de
arroz por planta.

Rompendo convencionalismos

Garantindo a experiência

No começo dessa odisseia foi realmente difícil
convencer os agricultores, que tradicionalmente esperavam obter melhores rendimentos com
base no emprego de inputs externos, sementes melhoradas, uso de herbicidas e fertilizantes químicos, sobre o fato de que seria precisamente com uma utilização menor de água e
com escassa ou nula contribuição de nutrientes
externos que iriam ser atingidos melhores rendimentos.

O documento Producing more with less. The
triumph of SRI in Cambodia (“Produzir mais com
menos. O triunfo do SRI no Camboja”), elaborado pelo Dr. Yang Saing Koma, reúne diferentes cifras e exemplos que são uma garantia de
que os produtores que empregaram o método
SRI conseguiram dobrar ou mesmo triplicar os
rendimentos, assim como obtiveram reduções
VLJQL¿FDWLYDVQRXVRGHLQSXWVH[WHUQRV

No entanto, o Dr. Koma conseguiu envolver 28
explorações no processo de transformação que
resumimos a seguir:

utilizado. Esse aumento produtivo lhes
permitiu o crescimento da renda e a destinação de parte desses recursos para o
desenvolvimento de outros cultivos etc.
O Dr. Koma na sua análise também faz
referência a certas conquistas em termos humanos, como o desenvolvimenWRGHPDLRUFRQ¿DQoDHQWUHRVDJULFXOtores envolvidos no projeto, o estímulo
ao trabalho em equipe, o envolvimento dos produtores como formadores,
promotores e agentes multiplicadores
desse método, o fortalecimento da interação entre produtores e especialistas
do Cedac com o objetivo comum de obter uma melhoria contínua.

Situação inicial

Aqueles 28 produtores pioneiros foram capazes
de conseguir rendimentos médios de cinco toneladas por hectare, o que representava 150% mais
do que o obtido com o modelo tradicionalmente

 XWLOL]DomRGHVHPHQWHVMRYHQVVDXGiYHLV
com vigor, oriundas de sementeiro;

© FNN/AFA

Esse método fez com que aproximadamente um milhão de cambojanos
superasse a insegurança alimentar e
que tenha hoje diante de si uma vida
com maiores oportunidades de prosperidade. Atualmente, mais de 200.000
camponeses cambojanos empregam o
método SRI e a maioria deles consegue
REWHU QtYHLV GH SURGXomR VX¿FLHQWHV
para ter acesso ao mercado, fornecer
alimentos a sua família e deixar de depender da compra de arroz.
Constatada a validez do sistema SRI para
aliviar a pobreza e combater a fome de
muitos pequenos produtores de arroz
no Camboja, hoje em dia o método está
sendo aplicado em outros cultivos.

 HVWDEHOHFLPHQWRGHHVSDoRVGHSODQWDomR
maiores entre as plantas, para evitar competição entre elas e favorecer o desenvolvimento radicular;

O sucesso desse sistema não foi unicamente fruto da aplicação de técnicas
agroecológicas. O modelo não teria sido
bem-sucedido sem a cumplicidade criada entre agentes do âmbito da pesquisa, produtores e associações, ao lado
da existência de um ambiente político
favorável que deu seu apoio à iniciativa
incluindo esse modelo no plano nacional de desenvolvimento estratégico do
Camboja em 2004.
Nesse sentido, os resultados dessa experiência deixam evidente a importância de integrar aspectos e fatores ecológicos, sociais e políticos no momento
de apoiar programas e medidas focados
em garantir uma produção de alimentos ambiental, econômica e socialmente sustentável. E aqui é onde a interlocução administração-sociedade civil é
chave no momento de propor enfoques
e realizar iniciativas de inclusão.

3 Engenheiro agrônomo cambojano, vencedor do prêmio
Magsaysay em 2012, por conta da “His creative fusion of

practical science and collective will that has inspired and
enabled vast numbers of farmers in Cambodia to become more empowered and productive contributors to their
country’s economic growth”, ‹www.tveap.org›.
4 Cedac, Centro de Estudos e Desenvolvimento Agrário
do Camboja/Cambodian Center for Study and Development in Agriculture, ‹www.cedac.org.kh›.
© FNN/AFA
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Partenariado e
contexto político
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Governo Federal
incentiva organização
da agricultura familiar
O cooperativismo representa para a
agricultura familiar uma possibilidade
de fortalecimento das estratégias
produtivas, de incremento à renda e de
ganho de escala e facilidade no acesso
a mercados.
Por isso, o Governo Federal incentiva
o modelo para agregar valor e gerar
renda no meio rural brasileiro, por meio
GHSROtWLFDVS~EOLFDVHVSHFtÀFDVTXH
facilitam o acesso a crédito, mercados
institucionais e ações de assistência
técnica e fortalecimento das cooperativas.
Para isso, usa como instrumento a
Declaração a Aptidão ao Pronaf (DAP)
MXUtGLFDTXHLGHQWLÀFDDVFRRSHUDWLYDV
que possuem pelo menos 60% do seu quadro formado por agricultores familiares.

“O cooperativismo é importante para agregação
de valor, armazenagem e comercialização, por
exemplo, que são partes importantes do sistema produtivo da agricultura familiar. Dessa forma, é um instrumento que acaba viabilizando
renda e fortalecimento para o setor”, destaca o
Secretário de Agricultura Familiar do MDA, Válter Bianchini.
No Norte do Brasil, aproximadamente 1.800 famílias de extrativistas estão ligadas à Central
de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre), por meio de mais de 25 cooperativas e
associações. O grupo comercializa castanhas e
polpas de frutas típicas da região como açaí, cupuaçu e graviola. Para eles, o trabalho conjunto
e as políticas públicas resultaram em mudanças
VLJQL¿FDWLYDV QD YLGD GRV SURGXWRUHV ³0XLWRV
saíram da condição de miséria”, conta o presidente da Cooperacre, Manoel José.
O acesso a crédito, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf), foi essencial para a construção de uniGDGH GH EHQH¿FLDPHQWR 2 SULPHLUR ¿QDQFLDmento, no valor de R$ 2 milhões, foi feito em
2009. De lá para cá, os investimentos somam
mais de R$ 15 milhões. Além disso, as vendas
institucionais feitas por meio do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa de
Alimentação Escolar (Pnae) impulsionam a economia da cooperativa.
O PAA possibilita a formação de estoques, permitindo que a cooperativa possa comercializar o ano
inteiro, além de poder extrair maior quantidade
de castanhas, que antes eram desperdiçadas. Na
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~OWLPD VDIUD IRUDP EHQH¿FLDGDV  ODWDV
“Assim a gente consegue acessar o mercado com
produtos de qualidade e aumentar a renda do
SURGXWRUHPFHUFDGH´D¿UPD0DQRHO7RGD
a polpa de fruta é vendida para a alimentação
escolar, cerca de 180 toneladas por ano.

OS PROGRAMAS DE COMPRAS
INSTITUCIONAIS TAMBÉM SÃO
IMPORTANTES PARA O ESCOAMENTO
DA PRODUÇÃO DA ECOCITRUS –
COOPERATIVA DOS CITRICULTORES
ECOLÓGICOS DO VALE DO CAÍ.
A cooperativa gaúcha vende cerca de 30% da
produção para o PAA e o Pnae. Fundada em
1994, a Ecocitrus é modelo de organização e
consegue, inclusive, exportar seus produtos. O
projeto que começou com 15 produtores hoje
envolve diretamente mais de 150 famílias. O
trabalho é desenvolvido de forma que os próprios agricultores assumam toda a cadeia produtiva, desde a produção de insumos até a comercialização.
“A cooperação é muito importante para nós. Na
questão da comercialização, por exemplo, conseguimos juntar mais produtos e ganhar preço
no mercado, dando expectativa melhor para
agricultores que até então não tinham como escoar a produção. Também conseguimos agregar
YDORU H WLUDU R LQWHUPHGLiULR GR QHJyFLR ¿FDQdo o dinheiro todo para nós”, explica o gerente
de relações institucionais da Ecocitrus, Ernesto
Carlos Kaster.

NO NORTE DO BRASIL,
APROXIMADAMENTE 1.800
FAMÍLIAS DE EXTRATIVISTAS
ESTÃO LIGADAS À CENTRAL DE
COMERCIALIZAÇÃO EXTRATIVISTA
DO ACRE (COOPERACRE),
POR MEIO DE MAIS DE 25
COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES.

33

experiências

Tecnologia para o campo
e empregos na indústria
Com investimento de cerca de
5ELOK}HVHPÀQDQFLDPHQWRV
agrícolas na safra 2012-2013 –aumento
de 75% em relação à safra anterior–,
o Mais Alimentos é um dos destaques da
política de crédito agrícola do
Governo Federal brasileiro.
Ele alia Assistência Técnica e Extensão
Rural (Ater) ao crédito do Programa de
Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf), para levar tecnologia às propriedades rurais familiares.
O objetivo é possibilitar ao agricultor
aumentar a produtividade e a renda,
além de torná-lo mais competitivo no
mercado. Com isso, o programa facilita
a permanência dos produtores rurais
no campo, produzindo alimentos e
garantindo a segurança e a soberania
alimentar brasileira.
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Em cinco anos de funcionamento, foram investidos mais de R$ 15,5 bilhões, melhorando a quaOLGDGHHDH¿FLrQFLDGDSURGXomRSDUDFHUFDGH
370 produtores familiares. A lista de produtos
TXHSRGHPVHU¿QDQFLDGRVSHORSURJUDPDWHP
aproximadamente 4.500 itens, contemplando
a maioria das atividades agropecuárias e não
agropecuárias desenvolvidas no país.
2SURJUDPDRIHUHFH¿QDQFLDPHQWRVFRPWD[DV
de juros menores que o mercado e condições
facilitadas de pagamento. Além disso, graças
a acordos com as indústrias, os equipamentos
chegam ao produtor a preços mais baixos. Assim, além de fortalecer a agricultura familiar, o
programa incentiva a indústria brasileira de máquinas e implementos agrícolas, favorecendo a
inovação tecnológica e a manutenção de postos
de trabalho. No último ano, o número de empresas participantes subiu de 200 para 450.
Da mesma forma, o Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC 2) –ação de doação de máquinas às prefeituras brasileiras, para melhorar a infraestrutura no meio rural por meio da
abertura e da manutenção de estradas vicinais,
e com a construção de poços para armazenamento de água– também gera emprego e renda na indústria. Por meio da ação, o Governo
Federal vai doar mais de 18.000 equipamentos
a 5.061 municípios. Um investimento previsto

de aproximadamente R$ 5 bilhões, que faz do
Governo Federal o principal comprador da indústria nacional.
Cada prefeitura selecionada receberá no mínimo três equipamentos –uma retroescavadeira,
uma motoniveladora e um caminhão-caçamba.
Aquelas localizadas no Semiárido brasileiro receberão também um caminhão-pipa e uma pá
carregadeira. A ação visa melhorar o acesso ao
meio rural, facilitando o escoamento da produção e a circulação de pessoas, bens e serYLoRV±EHQH¿FLDQGRTXHPSURGX]HDVVHJXUDQdo alimentos mais baratos e saudáveis na mesa
da população.

EM ABELARDO LUZ (SC),
AS CONDIÇÕES DE TRABALHO
DOS MAIS DE 110 PRODUTORES
DA COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,
INDUSTRIALIZAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO EDSON
ADÃO LINS (COOPEAL) ESTÃO
MAIS FÁCEIS.

Os benefícios já podem ser percebidos nas localidades onde as máquinas estão operando.
Em Abelardo Luz (SC), as condições de trabalho
dos mais de 110 produtores da Cooperativa de
Produção, Industrialização e Comercialização
Edson Adão Lins (Coopeal) estão mais fáceis.
“Hoje, temos acesso de uma ponta a outro do
município. Com ou sem chuva, conseguimos
circular, o que até pouco tempo atrás não conseguíamos, por causa das estradas ruins. Na
temporada de chuva, tínhamos perdas de 15%
GD SURGXomR OHLWHLUD RX DWp PDLV SRUTXH ¿cávamos três, quatro dias sem conseguir sair
de casa”, conta o presidente da cooperativa,
Vilmar Antônio Basso.
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Instituto de
Colonização
do Uruguai,
modelo de exportação
Ainda que os uruguaios sejam “cuidadosos” com as palavras, o Instituto Nacional
GH&RORQL]DomRpXPLQVWLWXWRGHUHIRUPDDJUiULDDÀUPRXVHXSUHVLGHQWH$QGUpV
Berterreche. Além disso, ao mesmo tempo em que se organiza e começa a ser conhecido no interior do Uruguai, está exportando seu modelo à Argentina e à Colômbia,
segundo destacou.
O que é o Instituto Nacional de Colonização (INC)? É uma instituição autônoma que
compra e arrenda terras a produtores familiares ou assalariados rurais que não podem
ter acesso a elas através do mercado. A renda necessária é aproximadamente a metade.

Andrés Berterreche, presidente do Instituto Nacional de Colonização
© Portal da Presidência da República Oriental do Uruguai

“UM PRODUTOR FAMILIAR VIVE NO
TERRENO, VIVE DO TERRENO,
E SEU MAIOR ELEMENTO PARA
TOMAR DECISÕES É A SEGURANÇA
DE CONTINUAR A SER O QUE É, E
A POSSIBILIDADE DE TER
UMA VIDA DIGNA.”
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Em seu escritório na Ciudad Vieja de Montevidéu, Andrés Berterreche recebeu o Programa
FIDA MERCOSUL CLAEH. Sua nomeação como
presidente é um exemplo da evolução positiva
que teve o lugar que dirige, explica. “Antes esse
cargo era dado ao quarto deputado eleito, era
um lugar para premiar alguém com um salário.
Mas agora isso mudou. Deixei de ser senador
para vir aqui e fui ministro.”

Passaram-se os anos, a revolução de Artigas
não saiu vitoriosa, mas a questão da terra continuou e, a cada confronto, aparecia algum problema vinculado a ela.

—Que política o governo uruguaio possui para
favorecer a agricultura familiar?

—Com que objetivo, nesse momento?

—Temos que iniciar a resposta voltando 198
anos. Nossa concepção de nação nasce com
dois elementos que são parte da cultura. Um
deles, as Instruções do Ano XIII. Boa parte do
republicanismo nacional nasce aí, e temos isso
como se fosse um chip. O segundo é o Regulamento de Terras, como conceito de uma primeira reforma agrária na América Latina.
A partir disso foi forjada uma identidade cultural
nacional, e a questão da terra passou a ser, sem
que o soubesse a maioria dos uruguaios, parte
da nossa identidade.

Várias políticas e leis são feitas, uma escritório
de apoio rural é criado [...] e a partir da Comissão Nacional de Fomento Rural nasce, em 1948,
o Instituto Nacional de Colonização.

—Nasce com o propósito que pode ser lido no
artigo 1° da lei 11029, que, como sempre digo,
é um poema jurídico. Diz: “Aos efeitos dessa
lei, por colonização se entende o conjunto de
medidas a serem adotadas de acordo com ela
para promover uma subdivisão racional da terra”. Isso é um grito contra a concentração do
latifúndio. E prossegue: “E a sua adequada exploração, com vistas ao aumento e à melhoria
da produção agropecuária, e à radicação e ao
bem-estar do trabalhador rural”.
É criado em 1948 e começa com uma concepção original, tem início a compra de terras...
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Instituto de Colonização do Uruguai, modelo de exportação

Mas depois tudo depende das idas e voltas dos
governos. Existe uma história que nunca pôde
ser comprovada, de que um legislador perguntou ao outro: “Como você vai votar essa lei, que
é quase soviética?”. E o outro lhe respondeu:
“Não se preocupe, que votamos a lei, mas não
o orçamento”. E a realidade é que o instituto
se manteve com uma atividade muito marginal,
apesar de ser uma instituição autônoma.

tiver uma central produtora de leite e amanhã
a rentabilidade for maior na soja, acaba com a
central e começa a plantar soja. Um produtor
familiar vive no terreno, vive do terreno, e seu
maior elemento para tomar decisões é a segurança de continuar a ser o que é e a possibilidade de ter uma vida digna. Obedecem a lógicas
diferentes.

diferentes. O que é importante é que o arrendatário esteja vinculado à terra de propriedade
social e com uma visão não empresarial capitalista típica, mas sim de produtor familiar onde as
prioridades são vida digna e estabilidade —dele
e de sua família— no campo. Isso é desenvolvimento rural. Na verdade, esse é um instituto de
reforma agrária, mas aqui somos “cautelosos”
com as palavras.

—O instituto é o verdadeiro dono das terras…
Uma vez, em um trabalho na cidade de Treinta
y Tres, percebi que no bate-papo com os produtores não aparecia a questão do acesso à terra.
Achava isso estranho e perguntei ao líder local o
que estava acontecendo. Ele me respondeu: “O
TXHDFRQWHFHpTXHVHYRFr¿]HUXPDSHVTXLVD
ninguém vai dizer que deseja ser imortal. Ter
acesso à terra também não é uma possibilidade
para eles”. Ou seja, os gauchos não sabiam que
tinham direito a requerer terras. Não sabiam
que todo uruguaio tem direito a pedir terra.
Foi a partir da administração passada que o
instituto começou a ganhar visibilidade, diz. É
então que se transforma e projeta suas ações
levando em consideração um desenvolvimento vinculado à agricultura familiar. O INC, diz
Berterreche, se converte na melhor ferramenta
para o acesso à terra para quem não pode chegar a ela através do mercado.
—Isso existe em um país capitalista-dependente
para oferecer uma solução aos que estão fora
do mercado. Não é para os que, sim, podem
ter acesso à terra (isso também aconteceu na
história do instituto). Aqui a questão é: se você
pode comprar ou arrendar por fora, faça assim.
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—Sim, o instituto tem que estar no contexto da
propriedade social da terra. Eu dou a você o
XVXIUXWRHDSURGXomRpVXDHVHYRFrWLYHU¿
OKRVTXHTXHLUDP¿FDUDtDWpSRGHVHUKHUGiYHO
mas não dou a propriedade. Por quê? Porque
as reformas agrárias proprietaristas fracassaram sistematicamente pelo mundo. Porque na
lógica capitalista de perdedores e vencedores,
os perdedores terminam vendendo aos vencedores, e os vencedores terminam concentrando
terras. Se eu der uma propriedade a cada um
dos colonos, em pouco tempo o sistema me devolve o problema. Por isso se arrenda. Mas não
só se arrenda a um preço mais baixo do que o
do mercado e com condições favoráveis. Além
disso, damos algo que o mercado não dá: estabilidade. Se você cumprir todas as normas, vai
ser arrendatário a vida inteira.

Hoje o INC trabalha para que a agricultura não
expulse o pecuarista. Todo compromisso de
compra e venda superior a 500 hectares tem que
passar pelo INC, que tem preferência de compra. Além do mais, desapropria terras do Estado
TXHQmRVmRXVDGDVSDUDVHXV¿QVHVSHFt¿FRV

—Quantos colonos há?
—Entre 2.500 e 3.500. Por que não tenho a cifra exata? Porque estamos dando muitíssima
ênfase nos sistemas associativos, que são muito
dinâmicos. Um campo de recria tem 32 produtores hoje, 45 amanhã, e 100 depois de amanhã.

—Existe um modelo assim em outros lugares?

³(RTXHVLJQLÀFDFXPSULUDVQRUPDV"

—Nós oferecemos ao processo de paz da Colômbia o modelo do instituto e também veio
uma delegação da Argentina com o objetivo de
aplicar nosso modelo em diferentes províncias.
Ou seja, estamos exportando o modelo.

—Você tem que pagar uma quantia e produzir, e
produzir bem, além de não trabalhar em detrimento da sustentabilidade. Tem que viver nesse
lote e não pode subarrendar.

Economia e soberania

—Quão mais baixos são os valores cobrados?

O instituto, proprietário de 358.000 hectares,
está focado em oferecer soluções a produtores
com problemas de acesso ou estabilidade na
terra e a assalariados rurais, individuais ou associados (em organizações ou sindicatos) para
que possam ter terras e se transformar em produtores familiares.

—Aproximadamente 50 % menos do que o que
se cobra no mercado. Por exemplo, se a renda
pecuária no país é de 80 dólares, nós cobramos
40 (por hectare e por ano). Se há uma renda da
cana de 250, cobramos 160.

—Há quem diga que “são todos empresários”.
Eu digo que não. Um empresário capitalista típico é motivado pelo conceito da rentabilidade. Se

—Não, não vou responder isso, essa é uma
visão simplista. A ruralidade não é toda uma
FRLVD Vy H WHPRV XPD LQ¿QLGDGH GH VLWXDo}HV

—Que setores de cultivo são mais comuns?

“O IMPORTANTE É O ARRENDATÁRIO
VINCULADO À TERRA DE
PROPRIEDADE SOCIAL, COM
UMA VISÃO NÃO EMPRESARIAL
CAPITALISTA TÍPICA, MAS SIM COM
UMA VISÃO ONDE AS PRIORIDADES
SÃO VIDA DIGNA E ESTABILIDADE
NO CAMPO.”

Está sendo analisado no Parlamento uruguaio
um projeto de lei que propõe, segundo Berterreche, o “investimento em soberania”.
2SURMHWRFULDXP¿GHLFRPLVVRTXHSHUPLWLUiDR
INC ter acesso a 100 milhões de dólares para a
compra de terras durante os próximos 25 anos
através das administradoras de fundos de previdência (no Uruguai, conhecidas como AFAP).
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