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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo discutir a organização e as

dinâmicas sociais e produtivas, bem como as estratégias alternativas de
desenvolvimento rural dos agricultores familiares e camponeses da região da
Cantuquiriguaçu, localizada na região central do estado do Paraná. Analisando
essa prática, o presente estudo visa evidenciar a dinâmica de organização social
e produtiva desses agricultores; a busca por conhecimento técnico em
agroecologia e por novos mercados (através dos circuitos curtos, feira
agroecológicas e programas institucionais, políticas públicas), bem como
identificar as principais potencialidades e limites que esse processo tem gerado
para esses agricultores familiares. Considerando os objetivos da pesquisa,
classifica-se como pesquisa exploratória uma vez que envolve levantamento
bibliográfico e entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o
problema pesquisado.

Resumo expandido:
Pretende-se analisar a organização social e produtiva e as estratégias alternativas
de desenvolvimento rural dos agricultores familiares da região de
Cantuquiriguaçu-PR, num contexto em que as políticas públicas específicas à
atividade agroecológica pouco contribuem para o desenvolvimento econômico e
social dos agricultores familiares residentes naquele território.
Para a elaboração deste artigo fez-se uso das fontes bibliográficas publicadas em
livros, artigos e teses sobre as temáticas escolhidas; efetuou-se pesquisa
documental junto ao Núcleo da Rede Ecovida Luta Camponesa e ao Ceagro, bem
como uma pesquisa de campo, na região de Cantuquiriguaçu (PR) entre os anos
de 2012 e 2014. De um universo de 150 agricultores, considerou-se uma amostra
de 80 famílias dedicadas à produção familiar para aplicação dos questionários. A
pesquisa fazia parte das atividades do acompanhamento técnico realizado pelo
Núcleo Regional de Agroecologia da Rede Ecovida – Luta Camponesa, cujos
propósitos era organizar e dinamizar as atividades do referido núcleo. Outras
informações relevantes foram obtidas quando da realização de reuniões com a

coordenação do núcleo e com a coordenação geral da Rede Ecovida,
coordenação com as entidades que participavam desse processo, de dias de
campo, de feiras e intercâmbios.
Inicialmente descreve-se como se deu o processo de organização entre as
famílias e as entidades que apoiam a produção agroecológica; destaca-se a
busca por conhecimento técnico em agroecologia e por novos mercados, as
principais potencialidades e limites que esse processo tem gerado. Também
ressalta-se os primeiros trabalhos de sensibilização e conscientização da
importância da produção agroecológica para a geração de renda das famílias; as
atividades de capacitação realizadas; o esforço de criação e formação de quatro
feiras agroecológicas na região; a realização dos circuitos curtos e a participação
do Estado nas diferentes fases desse processo. Adicionalmente, discute-se o
potencial dessas famílias camponesas para a prática agroecológica bem como a
busca e as dificuldades de acesso ao mercado.
Observou-se que para os grupos mais organizados o mercado é outro
objetivo importante, daí a criação das feiras agroecológicas, as vendas diretas aos
consumidores bem como a busca por financiamento através de programas do
governo federal, tais como o PAA - Programa de Aquisição de Alimentos, e o
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar. Pode-se dizer que este último
funciona como uma espécie de “escolinha” de comercialização, pois se os grupos
conseguem atender essas demandas que são poucas e conseguem ter qualidade
nos produtos, na embalagem, na apresentação e nas relações com os clientes,
passa-se a pensar em outros mercados como as redes de supermercados (onde
as exigências são bem maiores, como de padrão, qualidade, aparência,
embalagem etc.).
A experiência denota que para além da falta de mão de obra que implica na
baixa produção também existe a questão da falta de assistência técnica oficial
e/ou preparo ou formação específica dos extensionistas para prestar assistência
técnica em agroecologia. Conclui-se que na maioria dos casos, esse problema
relativo à produção poderia ser resolvido com o planejamento da produção junto
aos grupos agroecológicos, pois as famílias acabam produzindo todos a mesma
cultura ou culturas que tem pouco valor e procura de mercado, além é de não
deterem conhecimento técnico para produzir.
Outro fator de dificuldade ao desenvolvimento da agroecologia naquele
território é a falta de acesso ao crédito especifico para essa atividade, visto que
existe atualmente o Pronaf Agroecologia, porém nem os bancos, nem as
cooperativas de crédito possuem interesse e formação técnica para entender a
produção agroecológica, que é diferente dos pacotes de agricultura convencional.
Sendo assim, o acesso a essa linha de crédito é bem restrito ou nulo nessa região.
Além desses fatores, está a questão do assistencialismo que os agricultores tem
das equipes técnicas e das entidades de apoio. Em muitos casos o técnico
assume alguns papeis que são fundamentais para os agricultores, criando assim
uma forte relação de dependência e ao mesmo tempo
configurando
assistencialismo. Outro ponto que está em debate e em cena nas propriedades é
o próprio aparato legal que regula a produção agroecológica no país o qual
constitui um entrave e um desestímulo aos produtores agroecológicos.
Em suma, considera-se que dentre os principais desafios à produção
agroecológica naquele território estão: a falta de logística adequada, as exigências
impostas pela legislação da produção orgânica, o problema do assistencialismo e
o comodismo dos agricultores com relação às entidades de apoio. Além desses

desafios está a dificuldade de acesso às políticas públicas voltadas ao
financiamento da agroecologia (políticas de crédito).
Apesar desses desafios verifica-se que é através da agroecologia que os
agricultores familiares estão se organizando e enfrentando o agronegócio; isto é,
através de uma produção agroecológica, vendendo nas feiras agroecológicas, nos
mercados locais, nos programas institucionais PAA e PNAE, etc. Além do que, a
agroecologia tem um baixo custo de produção, pois utiliza principalmente insumos
internos da propriedade, a comercialização é feita localmente o que diminui os
custos de transporte e assim se potencializa os chamados circuitos curtos. Outro
importante fator relevante é a organização social dos agricultores que vem
aumentando significativamente, vista como a melhor forma de se ter acesso ao
mercado e às políticas públicas. Além disso, a organização social permite a
obtenção de outros benefícios tais como a compra coletivas de insumos e
equipamentos necessários para a produção agrícola, a compra de mudas,
insumos (como calcário, fosfato) dentre outros. Também, facilita o acesso a outros
bens e serviços, que sozinhos os agricultores teriam dificuldade em acessar.
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