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RESUMO  

 

A prática do cooperativismo tem-se apresentado como importante ferramenta para 
organizar iniciativas a partir de fundamentos participativo, embora o desenvolvimento 
desse cooperativismo no Brasil tenha ocorrido com mais efetividade nas regiões sul e 
centro sul do país. De modo geral, esse modelo desenvolveu-se no país de forma 
contraditória, buscando equilibrar-se entre as questões socioeconômicas e estruturais 
que afligem a maioria dos produtores cooperados. No Nordeste, como no território 
Sertão do Apodi, no Rio Grande do Norte, esse processo se deu com muitas 
ambiguidades. Este trabalho objetivou analisar os fatores que promoveram as práticas 
do cooperativismo no Território Sertão do Apodi (RN), as potencialidades e limitações 
para o desenvolvimento recente das cooperativas da agricultura familiar. O método 
utilizado nesta pesquisa foi o de estudo de múltiplos casos, de caráter quali-
quantitativo, utilizando-se de diferentes mecanismos de coleta de dados, tais como:  
questionário, entrevista semi-estruturada, e as entrevistas não- estruturadas, 
analisando as cooperativas tradicionais e da agricultura familiar, no Território Sertão 
do Apodi (RN). O universo da pesquisa consistiu na identificação de 10 cooperativas, 
sendo 04 cooperativas com moldes tradicionais e 06 cooperativas da agricultura 
familiar, em 04 municípios do território: Apodi, Caraúbas, Itaú e Umarizal. Para 
alcance dos resultados foram entrevistados presidentes, membros da diretoria e 
sócios fundadores. Como resultados foi possível verificar que os atores influenciaram 
as práticas do cooperativismo no território Sertão do Apodi, da mesma forma que a 
igreja católica, igrejas evangélicas, outras cooperativas, o incentivo de programas 
governamentais. O surgimento das cooperativas da agricultura familiar sofreu 
influências também decorrentes do cooperativismo tradicional, muitas vezes 
causadas por dívidas e frustações de expectativa associativistas, tornado as pessoas 
receosas de tentar outra experiência. Isso mesmo reconhecendo-se que a ação das 
cooperativas dos agricultores familiares, ao longo dos anos, tenha se tornado num 
dos mais importantes instrumentos para desencadear o processo de dinamização 
econômica no território. Concluímos que o cooperativismo consiste numa atividade 
fundamental nos municípios do território Sertão do Apodi, onde os mais beneficiados 
são os municípios sedes das cooperativas. Mesmo que as dificuldades de competição, 
associado a problemas para acesso a créditos e a falta de legalização das unidades 
de beneficiamento dificultaram o desenvolvimento das cooperativas agropecuárias da 
agricultura familiar no âmbito local, fatores de aprendizado institucional ainda motivam 
os produtores a se organizarem, principalmente quando são apoiados por políticas 
públicas. 
 

Palavras-Chave: Agricultura familiar; Cooperativas; Território Sertão do Apodi. 
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ABSTRACT 

 

The practice of cooperativism it has been presented as an important tool to organize 
initiatives from participatory foundations, although the development of this cooperative 
in Brazil has occurred more effectively in the southern and south center of the country. 
In general, this model has developed in the country in a contradictory manner, seeking 
to balance between the socio-economic and structural issues that plague most 
cooperative producers. In the Northeast, as the territory Hinterland Apodi, Rio Grande 
do Norte, this process occurred with many ambiguities. This study aimed to analyze 
the factors that promoted the cooperative practices in the Territory Hinterland Apodi 
(RN), the potential and limitations to the recent development of cooperatives of family 
farming. The method used in this research was the study of multiple cases of qualitative 
and quantitative approach, using different data collection mechanisms, such as 
questionnaire, semi-structured interviews and unstructured interviews, analyzing 
cooperatives traditional and family agriculture in the Territory Hinterland Apodi (RN). 
The research universe consisted of the identification of 10 cooperatives and 04 
cooperatives with traditional molds and 06 cooperatives of family farmers in 04 
municipalities of the territory: Apodi, Caraúbas, Itaú and Umarizal. To achieve results 
were interviewed presidents, board members and founders. As a result it was possible 
to verify that the actors influenced cooperative practices in the Hinterland Apodi 
territory in the same way that the Catholic Church, evangelical churches, other 
cooperatives, the incentive of government programs. The emergence of family farming 
cooperatives also suffered due influences from traditional cooperativism, often caused 
by debt and frustrations of associative expectation, made the people afraid to try 
another experiment. So even recognizing that the action of cooperatives of farmers 
over the years, has become one of the most important instruments to trigger the 
process of economic dynamism in the territory. We conclude that the cooperative is a 
fundamental activity in the municipalities of Hinterland Apodi territory, where most 
beneficiaries are the municipalities headquarters of cooperatives. Even if the difficulties 
of competition, associated with problems to access to credit and the lack of legalization 
of processing units hindered the development of agricultural cooperatives of family 
farming at the local level, institutional learning factors also motivate producers to 
organize themselves, particularly when they are supported by public policies. 

Keywords: Family farming; cooperatives; Territory Hinterland Apodi. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O cooperativismo brasileiro seguiu como um movimento desuniforme, logo 

que proposições iniciais do nascimento deste movimento, com distinções no espaço 

geográfico através das regiões e do tempo a partir dos modelos de desenvolvimento 

adotados no Brasil, ocorreu, seguindo as mesmas características do cooperativismo 

gerado na Inglaterra, ou seja, a de adequação ao modo de produção capitalista. 

Entre os contrastes nas regiões brasileiras, o movimento cooperativista na 

região Nordeste do Brasil foi considerado um ambiente hostil e de difícil afloramento, 

pouco propícia ao cooperativismo. Nesse ambiente tem se percebido que de um lado 

as relações se davam tanto pela determinação de poder exercido, locais e regionais, 

como pelo Estado com suas ações “de cima”, o que sempre levou à prática da 

obediência das famílias que faziam parte dessa estruturação de poder, como políticos 

e grandes empresários. Sendo, portanto, a ampla maioria dos cooperados, pessoas 

com um baixo nível de escolaridade, deixando-se influenciar pela classe dominante. 

No entanto, a partir da mobilização na base e do descontentamento de alguns 

com a falta de assistência das entidades de governo, principalmente no tocante a itens 

básicos como saúde, educação, e assistência técnica para produção e 

comercialização, começaram a surgir organizações sociais coletivas com a finalidade 

de suprir tais demandas, dentre elas as cooperativas, que foram constituídas a partir 

da necessidade de comercialização dos produtos da agricultura familiar. 

No Território da Cidadania Sertão do Apodi existe um ambiente favorável para 

o surgimento do cooperativismo, o fato de existirem muitas mobilizações sociais, 

organizações sindicais, assessoria técnica, programas governamentais, ONGS e 

movimentos sociais, possibilitaram um ambiente recortado por entidades sociais que 

impulsionaram a criação de determinadas organizações e, portanto, o surgimento de 

diversos atores. 

Nesse cenário, encontra-se um histórico ascendente de associações e 

movimentos sociais, cuja organização resultou em um embrionário modelo do 

cooperativismo, autêntico de base popular, com a participação de jovens, mulheres e 

agricultores familiares, assim como em atividades produtivas no desenvolvimento das 

cadeias produtivas, como cajucultura, polpa de fruta, apicultura, hortifrutigranjeiros, 

entre outras cadeias produtivas.  
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É de grande relevância observar que a maioria das organizações coletivas 

de agricultores familiares no estado do Rio Grande do Norte, especificamente no 

território Sertão do Apodi, também tem suas origens no movimento sindical do campo, 

na atuação da Igreja Católica, com um trabalho social voltado para populações rurais 

através da formação de lideranças, objetivando sua estruturação em organizações 

coletivas (associações e cooperativas), recebendo influência das políticas públicas 

territoriais. De tal maneira, esse território é reconhecido pela presença marcante de 

organizações coletivas, ganhando, assim, maior notoriedade e reconhecimento nos 

espaços públicos. 

Ao analisar o histórico de existência dessas organizações, nota-se que 

muitas delas surgiram sem possibilidades de agir de forma planejada, já que o 

importante era atender às necessidades emergenciais. Com o passar dos anos, 

porém, elas passaram a buscar força e poder político, mesmo com moldes de 

beneficiamento ainda “caseiros”. Uma das limitações percebidas se deu na dificuldade 

em administrar uma organização cooperativa sem fins lucrativos, pois sua gestão 

muitas vezes não apresenta estrutura adequada, recursos financeiros, material e de 

pessoal.  

No Brasil, embora a agricultura familiar tenha longa tradição, a qual remete ao 

período colonial, por anos padeceu de apoio governamental e de políticas em vários 

aspectos, tais como: falta de assistência técnica, estrutura de produção e 

beneficiamento, crédito, etc, gerando inúmeras dificuldades para o seu 

desenvolvimento. Nos últimos anos, têm-se intensificado os debates que abrangem a 

importância e o papel da agricultura familiar no desenvolvimento do país, com temas 

ligados ao desenvolvimento territorial, geração de emprego e renda, entre outros. 

Uma vez que, no período anterior à década de 1990, a agricultura familiar no 

Brasil era um segmento não reconhecido como um setor produtivo. Os termos 

rotineiramente utilizados para qualificar esse segmento eram os seguintes: pequeno 

produtor, produtor de subsistência ou de baixa renda (SCHENEIDER; NIEDERLE, 

2008a). No entanto, com o decorrer dos anos, essa realidade vem sofrendo 

modificações; a agricultura familiar passou a fortalecer as possibilidades de 

potencializar as oportunidades, como sua inserção nos mercados (institucional, feiras 

livres, entre outros), decorrente das vantagens de uma organização coletiva. 
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A partir de então, foram surgindo mecanismos de política agrícola criados para 

dar suporte à sua estruturação, a exemplo do Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (PRONAF), criado em 1996.  Desde a criação desse programa 

existe uma discussão recorrente em relação a oferta de crédito em algumas regiões e 

a dificuldade de reverter esse quadro. Entretanto, experiências comprovam que o 

acesso ao crédito por atividades formais ou informais promovem o fortalecimento 

econômico dos empreendimentos, além da criação de novos postos de trabalho.  

Esse fortalecimento ocorreu por meio do incentivo governamental para a 

formação de cooperativas agrárias. Ultimamente, este incentivo também se deu por 

parte de organizações não-governamentais (ONGs) e de movimentos sociais, com a 

intenção de encontrar uma alternativa ao modelo tradicional de exploração e 

desenvolvimento do ambiente rural. 

A capacidade de produção econômica dessas cooperativas, especialmente 

no Nordeste, ainda se encontra frágil. As atividades que constituem o modo de 

produção familiar têm enfrentado profundas limitações que, em muitos casos, têm 

inviabilizado o seu desempenho e operacionalização. Essas limitações são, muitas 

vezes, fruto de políticas econômicas que incentivam e ao mesmo tempo criam 

barreiras para a comercialização, além da deficiência e inoperância das estruturas 

construídas para aproximar os produtores com informações, mecanismos de inserção 

nos mercados e acesso às políticas públicas. 

A busca por sobrevivência dessas organizações ocorre em um contexto 

dinâmico e de rápidas mudanças, o qual requer a elaboração constante de estratégias 

e operações que possam refletir modificações, dentre as quais o cooperativismo tem 

se mostrado uma alternativa contemporânea para os produtores rurais. As diferentes 

práticas de cooperação são questões, fundamentalmente com base econômica, 

porém, tomam outras dimensões como políticas, sociais, educativas ou culturais no 

decorrer do seu desenvolvimento. 

Considerando o fato de que no Sertão do Apodi o cooperativismo tem sido 

objeto de várias experiências no passado, indaga-se quais os fatores que 

influenciaram as práticas adotadas pelas cooperativas no território Sertão do Apodi? 

O que tem motivado o surgimento do cooperativismo da agricultura familiar nos 

últimos anos? Quais potencialidades e limitações tem caracterizado as cooperativas 

da agricultura familiar no território Sertão do Apodi (RN)?  
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Assim, o trabalho objetiva analisar os fatores que promoveram as práticas do 

cooperativismo no Território Sertão do Apodi (RN), as potencialidades e limitações 

para o desenvolvimento recente das cooperativas da agricultura familiar. 

Para alcançar os fins propostos neste estudo, temos como objetivos 

específicos: i) discorrer sobre o cooperativismo no Território Sertão do Apodi, e as 

razões do surgimento e desaparecimento das cooperativas; ii) destacar os fatores que 

promoveram o surgimento do cooperativismo da agricultura familiar; iii) identificar as 

principais potencialidades e limitações para o funcionamento das cooperativas da 

agricultura familiar. 

Hipoteticamente, acredita-se que as práticas cooperativistas no território 

Sertão do Apodi, sofreu influência de diversas entidades e atores, onde as práticas 

das cooperativas tradicionais trouxeram em sua trajetória influência para o 

cooperativismo recente da agricultura familiar. Os métodos empregados nessas 

organizações eram distorcidos, onde predominava muitas vezes, interesses políticos 

em detrimento do interesse coletivo dos produtores.  

A adoção de tais práticas contribuiu para a desmoralização do sistema 

cooperativo e descrédito dos associados, limitando o fortalecimento do cooperativismo 

da agricultura familiar. Algumas das ações do cooperativismo tradicional têm 

influenciado no cooperativismo de base familiar, que a maioria está suplantando as 

experiências do cooperativismo agropecuário tradicional. 

A elaboração desta dissertação está fundamentada em tipos básicos de 

pesquisa: bibliográfica e de campo, com entrevistas realizadas com diretores e sócios 

fundadores das cooperativas. A primeira foi utilizada para a revisão literária, enquanto 

a segunda possibilitou a obtenção das informações relativas aos objetivos. Este 

trabalho baseia-se em pesquisas bibliográficas – livros, artigos científicos e teses que 

abordam a temática proposta.  

Para tanto, este trabalho está estruturado em três capítulos, cada um com 

elementos essenciais para o entendimento do processo da pesquisa. Além da 

introdução, no primeiro capítulo deste trabalho apresenta-se uma construção teórica 

acerca do cooperativismo a nível global, brasileiro e regional, com foco no estado do 

Rio Grande do Norte, diante das principais concepções e abordagens. Nesse escopo, 

discutiu-se o cooperativismo e as políticas públicas direcionadas para agricultura 

familiar. 
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 No segundo capítulo foram expostos todos os aspectos metodológicos, a fim 

de contribuir com o entendimento do leitor sobre a proposta da pesquisa. Por fim, o 

terceiro capítulo foi construído a partir dos seus principais resultados, com uma 

caracterização da área de estudo. A estrutura segue o parâmetro das dimensões 

analíticas, que por sua vez está relacionado aos objetivos dessa pesquisa. Nesse 

sentido, se discutiu sobre o surgimento e desaparecimento das cooperativas 

agropecuárias tradicionais no território Sertão do Apodi, o surgimento das 

cooperativas agropecuárias de agricultura familiar no território e as potencialidades e 

limitações para o funcionamento das cooperativas de agricultura familiar.  
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2 COOPERATIVISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E O DESENVOLVIMENTO 
RURAL 

 

2.1 COOPERATIVISMO: histórico, conceitos e evoluções 

 

No final do século XVI, nasceu na Inglaterra o cooperativismo, no início da 

revolução industrial. Na época, os trabalhadores das manufaturas possuíam 

associações de ofício que controlavam o exercício profissional. Com a introdução das 

máquinas, estes trabalhadores começaram a sofrer a competição de fábricas, que 

empregavam pessoas não qualificadas, geralmente egressas do campo. Como 

consequência os produtos industriais eram mais baratos do que os artesanais, de 

modo que em pouco tempo os trabalhadores manufatureiros ficavam sem trabalho. 

(SINGER, 1999) 

Assim, marcado pela crise industrial e movido pela mobilização dos 

trabalhadores das indústrias de tecido, o cooperativismo começou pelos trabalhadores 

por acreditarem na possibilidade de existir uma outra relação de trabalho sem ser a 

do patrão e empregados. 

Em 1844, um pequeno número de trabalhadores industriais em Rochdale, 

onde o surgimento do movimento cooperativista que tem como marco histórico a 

fundação da Sociedade dos Pioneiros Equitativos de Rochdale, na Inglaterra, em 

1844. Tratava-se de uma cooperativa de consumo de operários da indústria têxtil, a 

qual se expandiu rapidamente com a abertura de um moinho, em 1850, e de uma 

tecelagem e fiação, em 1854, passando a se caracterizar também como cooperativa 

de produção (BARRETO; PAULA, 2009).  

O pioneirismo da cooperativa de Rochdale e o seu desenvolvimento ampliou-

se e inspirou diversas experiências semelhantes. A formalização das regras de 

funcionamento fez com que as novas cooperativas criadas fossem bem semelhantes 

a este modelo inicial, o que possibilitou a constituição posterior de um movimento: o 

cooperativismo. 

Ao se criar um movimento em âmbito mundial foi necessário encontrar uma 

identidade para este movimento, o cooperativista, e as regras da Cooperativa de 

Rochdale foram com ele (o movimento) retomadas. Esta escolha se deu porque a 

grande maioria das cooperativas funcionava neste formato ou semelhante a ele. Desta 
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forma, a primeira elaboração dos princípios cooperativistas foi inspirada na 

experiência de Rochdale (SCHNEIDER, 1999; CANÇADO e GONTIJO, 2009). 

A cooperativa de Rochadale, concretizada em um armazém de consumo, foi 

localizada na Toad Lane (Travessas dos Sapos) e tinha 28 operários à sua frente e 

cuja principal motivação para se unirem foi a luta pela vida e a busca pela melhoria do 

estado de miséria e penúria em que se encontravam os tecelões e suas famílias. 

(FERREIRA, 2010) 

 
 
Tinham, grosso modo, como principais metas políticas e econômicas: 
construção de uma sociedade baseada na solidariedade; eliminação da figura 
do patrão; construção de novas práticas de trabalho, respaldadas em valores 
de democracia, de participação, solidariedade e equidade etc, que foram 
estruturando a base para a consolidação das diretrizes do cooperativismo 
atual. Essas práticas de uma nova cultura pautada nos princípios do 
cooperativismo, contrapunham-se à cultura hegemônica centrada na 
competitividade, na produtividade e na hierarquia (FERREIRA, 2010, p.92) 

 

 

Uma das marcas da experiência de Rochdale foi a definição dos princípios 

norteadores do desenvolvimento da cooperativa e que, logo, disseminaram-se para 

representar o cooperativismo no mundo com a adesão livre, o controle democrático, 

o retorno dos excedentes em proporção às operações, a taxa limitada de juros ao 

capital social, a neutralidade política e religiosa, a educação cooperativista e a 

integração cooperativista (BARRETO; PAULA, 2009). 

Os princípios norteadores são uma série de alinhamentos gerais para reger a 

cooperativa. Segundo Singer (1999), foram adotados oito princípios, que 

provavelmente decorriam da experiência das duas ou três décadas anteriores de 

cooperativismo, no qual, em resumo estes princípios eram os seguintes:  

 
 
1º) a Sociedade seria governada democraticamente, cada sócio dispondo de 
um voto;  
2º) a Sociedade seria aberta a quem dela quisesse participar, desde que 
integrasse uma quota de capital mínima e igual para todos; 
3º) qualquer dinheiro a mais investido na cooperativa seria remunerado por 
uma taxa de juros, mas não daria ao seu possuidor qualquer direito adicional 
de decisão; 
4º) tudo o que sobrasse da receita, deduzidas todas as despesas, inclusive 
juros, seria distribuído entre os sócios em proporção às compras que 
fizessem da cooperativa;  
5º) todas as vendas seriam à vista;  
6º) os produtos vendidos seriam sempre puros e de boa qualidade;  



23 
 

7º) a Sociedade deveria promover a educação dos sócios nos princípios do 
cooperativismo; e  
8º) a Sociedade seria neutra política e religiosamente. 
(SINGER, 1999, p.23) 

 

Com a aplicação destes princípios, a Sociedade dos Pioneiros de Rochdale 

cresceu enormemente, alcançando dezenas de sócios. Representando um importante 

mercado consumidor, os Pioneiros fundaram diversas cooperativas de produção: 

fábrica de sapatos e tamancos, fiação e tecelagem, uma cooperativa de habitação e 

uma sociedade de beneficência, que prestava assistência à saúde. O exemplo da 

mesma radiou pela Inglaterra e mais tarde por outros países. Outras cooperativas 

foram fundadas à base daqueles princípios. Hoje, a cooperativa de Rochdale é 

considerada a mãe de todas as cooperativas. (SINGER, 1999) 

O exemplo da cooperativa de Rochdale, irradiou e influenciou o cooperativismo 

no mundo. Onde os princípios nortearam o surgimento de outras cooperativas. 

O cooperativismo na América Latina, iniciou-se com o pensamento de Robert 

Owen, o complexo cooperativo de Mondragon (Espanha). A Corporación 

MONDRAGON (Espanha) é o caso exemplar de uma cooperativa, que, apesar de: 

 

[...] adotar algumas estratégias empresariais, não tem se distanciado dos 
princípios rochdalianos. Configurada em quatro grandes áreas (Finanças, 
Conhecimento, Industrial e Distribuição), congrega mais de 30 mil 
trabalhadores trabalhando nas suas 109 fábricas (equipamentos, bens de 
consumo, construção, bens industriais e serviços empresariais), uma cadeia 
de supermercado, um banco (a Caixa Laboral Popular) e uma universidade 
tecnológica (a Escola Politécnica Profissional) (FERREIRA, 2010, p. 93) 

 

Uma das causas do seu sucesso deve-se ao modelo de gestão centrado nos 

princípios cooperativistas, nas pessoas em cooperação, no projeto compartilhado, 

organização participativa, excelência e nos resultados sócio-empresariais. Além do 

sistema de rede de apoio entre as cooperativas que fazem parte do complexo 

Mondragón. 

No caso da América Latina, o cooperativismo dito moderno, surgiu no final do 

século XIX e início do século XX em Honduras, Brasil, Uruguai, México e Argentina 

influenciado pela emigração europeia, pela igreja católica e pelos governos nacionais 

sendo, em alguns momentos, confundido com o movimento sindical. (FERREIRA, 

2010) 
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As cooperativas latino-americanas passaram a integrar-se mais no comércio 

internacional dentre da dinâmica econômica mundial, tanto no que se refere à adoção 

de estratégias de inserção política e econômica como em termos de adoção de novas 

tecnologias (agrícolas e industriais). 

 

2.2.1 Cooperativismo no Brasil 

 

O desenvolvimento cooperativista no Brasil, ocorreu, seguindo as mesmas 

características do cooperativismo gerado na Inglaterra, ou seja, a de adequação ao 

modo de produção capitalista. Depois de experiências esparsas de cooperação 

realizadas desde o início da ocupação do país no século XVI, que o cooperativismo 

iniciou seu crescimento nos moldes apresentados atualmente. No entanto, assim 

como ocorreu em outros países, as cooperativas foram criadas, não por iniciativa e 

necessidade de seus beneficiários, mas sim de cima para baixo, para favorecer o 

desenvolvimento do modo capitalista de produção. (SOUZA, 2009) 

O cooperativismo brasileiro não seguiu como um movimento uniforme, 

conforme proposições iniciais do nascimento deste movimento, com distinções no 

espaço geográfico através das regiões e do tempo a partir dos modelos de 

desenvolvimento adotados no Brasil.  

Uma experiência no estado do Rio Grande do Sul, no ano de 1911, com a 

decadência da produção de vinho, o Estado brasileiro firma convênio com os Italianos 

para coordenar a organização de cooperativas na região. (SOUZA, 2009). 

 

O Estado, através do Ministério da Agricultura e Comércio, firma convênio 
com o expoente cooperativista italiano Giuseppe Di Stéfano Paternó para 
coordenar a organização de cooperativas em regiões de imigração italiana, 
entre camponeses produtores de vinho. Já no ano de sua chegada, Paternó 
criou, no Rio Grande do Sul, colônias Italianas nos municípios de Caxias do 
Sul, Garibaldi, Bento Gonçalves, Guaporé, Antônio Prado e Veranópolis. 
Entre setembro de 1911 a dezembro de 1912, como consequência de sua 
orientação, foram organizadas ainda a Cooperativa Agrícola de Vila Nova e 
mais oito cooperativas agrícolas em regiões de colonização italiana, todas 
ligadas à produção de vinho. (SOUZA, 2009, p.67) 
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Tais cooperativas, tinham como principal objetivo, na teoria, era a obtenção 

de melhores preços para a uva e o vinho, que nesse período estavam fixados de forma 

oligopólica pelos comerciantes, que acabavam retendo a maior parte dos ganhos. 

Estes produtores procuravam comercialização de sua própria produção eliminando, 

portanto, a figura do intermediário/atravessador e sua apropriação do excedente 

produzido pelas colônias agrícolas. Nos primórdios, o surgimento destas cooperativas, 

ocasionou a queda no preço do vinho, já que seus próprios produtores, neste caso, 

eram também os comerciantes. Contudo, esta condição não durou muito tempo. A 

reação por parte dos grandes comerciantes locais, que pressionaram a Associação 

dos Produtores de Vinho e o próprio Estado para que tomasse alguma medida contra 

o crescimento das cooperativas foi imediata. (SOUZA, 2009) 

Na realidade, existiu a reação dos comerciantes visava à destruição das 

cooperativas para manterem o controle da compra do vinho dos camponeses de forma 

que fixavam os preços pagos pela uva e pelo vinho produzido artesanalmente. Os 

comerciantes se sentiam incomodados com a criação e progresso da cooperativa. 

Assim, ocorreu a ação do Estado neste caso, pois, com o incentivo da criação de 

cooperativas, para resolver um problema de superprodução e, logo por seguinte, 

participou na sua desarticulação em favor de grandes comerciantes. (SOUZA, 2009) 

A ação do Estado no caso acima, sugeri refletir sobre dois pontos de analise, 

primeiro, o Estado como propositor, incentivador da criação da cooperativa, no 

segundo momento, como desarticulador da própria ação, em favorecimento, aos 

grandes produtores esse é um reflexo da realidade brasileira. A partir de então, houve 

um crescimento no número de cooperativas, conforme explicita na tabela 1.  

 

Tabela 1-  Números do Cooperativismo Brasileiro de 1940 a 1960. 

ANO 1940 1950 1960 

RAMOS Cooperativas Associados Cooperativas Associados Cooperativas Associados  

Agropecuário 530 7.348 1.191 145.142 1.739 406.486 

Consumo 281 17.348 1.470 299.889 2.420 1.002.167 

Crédito 239 34.895 320 126.659 494 500.880 

TOTAL: 1.050 59.591 2.981 571.690 4.653 1.909.533 

Fonte: PINHO, 1991. Elaborado pelo autor. 
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O crescimento do setor cooperativo, apoiado pelo aumento dos recursos de 

crédito agrícola, e pelas políticas de investimento e incentivos, também orientou o 

desenvolvimento das cooperativas 

Na segunda metade do século XX, podemos identificar mais duas fases de 

desenvolvimento das cooperativas. Há o período das décadas de 1960, que se 

caracteriza pelo crescimento, auxiliado por políticas estatais de modernização da 

agricultura, como a política de crédito subsidiado. (MEDEIROS, 2014) 

A partir da década de 1970, com a publicação da Lei 5.764/71 e com a criação 

da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), entidade nacional de 

representação das cooperativas. A partir de então, surge a  norma legal, lei Nº 5.764, 

de 16 de dezembro de 1971 que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui 

o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências, na qual as 

cooperativas estão amparadas pela Constituição Federal do Brasil estabelece as 

características, concretizando direitos sociais garantidos na Lei que rege no seu Art. 

4o:  

 

Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza 
jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para 
prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pe-
las seguintes características: 
I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibili-
dade técnica de prestação de serviços; 
II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes; 
III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, 
facultado, porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se as-
sim for mais adequado para o cumprimento dos objetivos sociais; 
IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à so-
ciedade; 
V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e 
confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de 
crédito, optar pelo critério da proporcionalidade; 
VI - quorum para o funcionamento e deliberação da Assembleia Geral base-
ado no número de associados e não no capital; 
VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às opera-
ções realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da Assem-
bleia Geral; 
VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica Educa-
cional e Social; 
IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social; 
X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatu-
tos, aos empregados da cooperativa; 
XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, 
controle, operações e prestação de serviços. 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.764-1971?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.764-1971?OpenDocument
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Com a publicação da Lei 5.764/71 e com a criação da OCB, entidade nacional 

de representação das cooperativas, houve um grande desenvolvimento desse ramo 

de cooperativas por todo o território nacional.  

No entanto, a aprovação da lei, demonstraram que as cooperativas rurais 

privilegiam grandes proprietários em detrimento dos pequenos. O cooperativismo 

pode ser usado para favorecer grandes produtores agroexportadores, minimizando o 

processo de descapitalização e auxiliando na sobrevivência deles sem, no entanto, 

alterar a desigualdade social. (SCOPINHO, 2007) 

A partir da década de 1980, no bojo das grandes transformações em curso no 

mundo do trabalho rural, o cooperativismo passou a ter outras configurações jurídicas 

e outros significados no universo das relações de trabalho. Bem como surgiram as 

cooperativas de mão-de-obra, tidas como fraudulentas e mais conhecidas como 

“coopergatas”, em contraponto, de outro lado, às cooperativas e associações de 

pequenos produtores assentados, tidas como estratégia de luta social em favor da 

reforma agrária e da melhoria das condições de vida dos trabalhadores rurais. 

(SCOPINHO, 2007) 

Ao apontar que este tipo de cooperativismo “coopergatas”, doutrinário, tem 

dupla finalidade: econômica – porque é rentável para os empresários – e política – 

porque é saída honrosa para os que não possuem capacidade competitiva individual. 

Este autor retrata e distinguiu “doutrina cooperativa – falsa teoria que se impõe à 

prática, não reflete e nem se adapta à realidade – de teoria cooperativa – deriva de 

vivência e observação sistemática da prática, que a enriquece e transforma”. (RIOS, 

1989, p. 51) 

Vários são os significados entre autores para classificar os tipos de 

cooperativas como doutrinário, “coopergatas” entre outros. No entanto, essas 

cooperativas possuem em comum é o desvio dos princípios cooperativistas, onde, o 

principal objetivo está em benefício próprio.  

 
 
[...] o modelo de cooperativismo rural oficial que vai predominar no Brasil é o 
de grandes cooperativas, com caráter empresarial/tradicional e burocrático, 
coadunando-se com o projeto voltado para a chamada modernização da 
agricultura e o agronegócio; atendendo aos interesses econômicos do 
empresariado rural; favorecendo uma minoria e recebendo forte incentivo do 
Estado brasileiro. Neste sentido, relega ao segundo plano ou mesmo afasta-
se dos valores democráticos, participativos, de igualdade e de equidade, 
contidos na doutrina cooperativista. O cooperativismo agrícola que foi 
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priorizado, assim, deixou de ser um movimento legítimo dos chamados 
pequenos produtores agrícolas, para ser um instrumento do modelo de 
desenvolvimento econômico adotado pelos diferentes governos, que 
buscaram o equilíbrio da balança comercial através de commodities agrícolas 
(soja, trigo, leite etc). [...] (FERREIRA, 2011, p. 110) 

 

As cooperativas, portanto, foram determinantes e instrumentalizadas para a 

modernização conservadora, buscando consolidar inovações técnicas e 

organizacionais, com o pacote tecnológico que permitia o aumento da produtividade. 

Para isso, foram institucionalizados sistemas de crédito rural que oferecia créditos 

subsidiados e assistência técnica direcionada. (VELLOSO; LOCATEL, 2011) 

Com a isenção tributária e as facilidades de crédito, contribuiu para que o 

movimento cooperativista se tornasse passivo, dependente e adquirisse traços 

essencialmente empresariais, reagindo apenas aos estímulos do modelo econômico 

ditado pelo Estado que via na agricultura a fonte de equilíbrio da receita cambial, de 

“transferência de renda” para o setor urbano-industrial, e de “subsídio do consumo 

urbano” com as políticas de promoção do cooperativismo rural (FERREIRA, 2010) 

No entanto, os créditos foram abundantes nas décadas de 70 e 80 aos 

produtores e as cooperativas, e que a partir da década de 90 houve um declínio. O 

surgimento de inúmeras cooperativas no Brasil, especialmente após os anos 90, se 

justifica pela busca dos próprios trabalhadores por alternativas de geração de trabalho 

e renda face ao cenário de crise vivida pelo país, decorrentes das políticas 

liberalizantes, por um lado, e por outro, pela pulverização de experiências de 

precarização de trabalho (VELLOSO; LOCATEL, 2011) 

Caracterizou-se o surgimento nessa época como uma luta por melhoria de 

vida aos pequenos, já que anteriormente a década de 90, o cooperativismo esteve 

majoritariamente nas mãos de grupos empresariais. 

Entre os diversos tipos de novas cooperativas surgidas no Brasil (sejam elas 

de consumo, de crédito, de produção, de serviços, etc.) destacam-se aqueles em que 

pessoas se reúnem para obter renda através da fabricação de produtos, de sua 

comercialização, da oferta de serviços ou, ainda, da venda da mão de obra de seus 

sócios a terceiros (OLIVEIRA, 2007). 

O cooperativismo no Brasil brota tanto como um instrumento eficiente para a 

organização econômica da agricultura de exportação e da agricultura capitalizada 
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voltada para o abastecimento interno quanto para a comercialização dos produtos dos 

pequenos produtores (VEIGA; FONSECA, 2001). 

Para Veiga e Fonseca (2001, p.17), “[...] o cooperativismo é um sistema de 

cooperação econômica que pode envolver formas de produção e de trabalho e 

aparece historicamente junto com o capitalismo, mas se propõe como uma das 

maneiras de sua superação”. Ainda sob o pensamento dos autores, é um sistema 

participativo, justo, democrático e indicado para atender às necessidades dos 

indivíduos que estão inseridos no processo.  Assim, o aumento significativo de 

organizações coletivas pressupõe origens distintas, derivam da sociedade civil, que 

busca outras formas organizacionais coletivas. Para Veiga e Fonseca (2001, p. 29), 

atualmente, o cooperativismo no Brasil vive um enorme desenvolvimento: 

 
 
Existe, por um lado, o cooperativismo oficial, mais ou menos ligado a 
agências governamentais e de iniciativas de grande e médio porte, que não 
respeitam os princípios do cooperativismo, agindo na prática como empresas 
capitalistas. Por outro lado, existem inúmeras iniciativas voltadas para a 
construção de cooperativas autogestionárias, que realizam intercâmbios 
solidários e se esforçam para a construção de redes de economia solidária. 
 

 

Denomina-se de cooperativismo oficial, ou até mesmo de tradicional, as 

organizações que não respeitam os princípios do cooperativismo, caracterizando suas 

ações na prática como empresas. E surgem outras cooperativas no meio rural 

brasileiro cujas características estão mais próximas dos princípios da economia 

solidária e que representam o setor não empresarial agrícola (agricultura familiar 

organizada em cooperativas).   

Ressalta-se que nas últimas décadas, um novo paradigma, em contraposição 

ao cooperativismo tradicional, vem sendo estabelecido. Tem sido desenvolvido 

sistemas de representação paralelos à OCB. Os principais sistemas criados foram o 

Sistema de Economia Solidária - ECOSOL, criado pela Agencia de Desenvolvimento 

Solidário - ADS da Central Única dos Trabalhadores- CUT e; Sistema Cooperativo dos 

Assentados SCA – do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra - MST. Constituindo 

o estopim para um processo de transformação mais generalizado nas cooperativas. 

(SOUZA, 2009) 

As cooperativas solidárias apresentam algumas características diferentes das 

cooperativas ditas tradicionais ou até com algumas tradições/práticas. Mas há de se 
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reconhecer que, as cooperativas se voltaram quase sempre ao predomínio do capital 

e acabaram por pender em direção a empresas com características comerciais e 

pouco se importando com os interesses de seus cooperados e das estruturas 

desiguais. No qual, o único ou quase único seja manter-se no mercado e, com 

exceção de algumas com tradição cultural coletivista. 

Em resposta ao modelo econômico então implantado, buscou-se promover a 

mobilização e a formação de lideranças para gerar trabalho e renda e possibilitar 

transformação da realidade social excludente. 

 

2.1.2 Cooperativismo Agropecuário Potiguar 

 

O nordeste brasileiro tem a abrangência em nove estados, correspondendo a 

20% do território brasileiro (IBGE, 2010), residindo à maior população rural do país. 

Essa região é marcada pela heterogeneidade não apenas nos aspectos físicos (clima, 

vegetação, solo), mas principalmente em termos econômicos e sociais, com a 

convivência simultânea de níveis de tecnologias de produção e de consumo 

comparados com países avançados e níveis de pobrezas, na ausência de políticas 

sociais, como países subdesenvolvidos, para a maioria da sua população. (VELLOSO; 

LOCATEL, 2011) 

Caracteriza-se por ser uma região de contrastes. Distinguido por forte 

heterogeneidade e complexidade não somente em termos de clima, vegetação, 

tipografia, cultura, mas especialmente em termos econômicos.  

Uma região é considerada como um espaço periférico ao centro econômico e 

de poder no país. O regionalismo nordestino foi construído pelas elites conservadoras, 

transparecendo que a questão regional deve ser tratada nacionalmente, como 

elemento de barganha nos pactos do poder local com o poder central (VELLOSO; 

LOCATEL, 2011) 

 

Relatar a história do cooperativismo na região Nordeste é evidenciar os seus 
contrastes, ao mesmo tempo compreender como essa forma de organização 
reproduziu o modelo concentrador e excludente da estrutura agrária 
latifundiária e agroexportadora. Sua história foi de estímulo como fonte de 
poder para a elite nordestina, com a direção exercida verticalmente pelas 
lideranças políticas locais e regionais, como instrumento de controle do que 
de mudança social, e muitas vezes como instrumento de transferência de 
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recursos financeiros do Estado para os produtores (VELLOSO; LOCATEL, 
2011, p.09) 

 

A busca pelo poder pode definir a marca de algumas cooperativas no 

Nordeste, no qual, a mão de obra utilizada não tinha qualificação. No Nordeste é 

explicado pela fraca capacidade de investimento de capital, assim, promoveu um 

baixo nível de competitividade. 

A implantação das cooperativas no Brasil, portanto, seguiram a orientação 

com movimentos distintos: regionalmente, prevalecendo às cooperativas 

agropecuárias na região nordeste com forte controle estatal; e na região centro-sul 

surgiam ricamente, por outro lado, outras experiências trazidas pelas colônias 

europeias, como as cooperativas de crédito e de consumo, ao lado das cooperativas 

agropecuárias com controle estatal. (VELLOSO; LOCATEL, 2011) 

O incentivo do estado na criação de cooperativas onde “o governo passou a 

incluir o cooperativismo na pauta da política agrícola nacional, como forma de 

defender a produção em pequena propriedade, estimulando a policultura e o 

desenvolvimento do mercado interno” (CHIARELLO, 2006, p. 23). 

Afora, o incentivo à constituição de cooperativas agropecuárias estava 

atrelado à tentativa do Estado de resolver os problemas relacionados ao 

abastecimento dos centros urbanos. Neste sentido, a constituição de cooperativas 

nesta época tinha como objetivo a eliminação dos intermediários. 

Para Lago e Silva (2011, p.61) reflete as cooperativas agropecuárias como 

“estruturas econômicas intermediárias, sendo que a principal razão para a sua 

existência é a possibilidade de oferecerem agregação de valor aos produtos de seus 

associados que isoladamente teriam menos condições de competir”. 

Dentre os vários fins e atividades, distribuídas em distintos ramos do 

cooperativismo. Segundo a Organização das Cooperativas da América (OCA), são 13 

os ramos de cooperativas: Agropecuário, Consumo, Crédito, Educacional, Especial, 

Habitacional, Infraestrutura, Mineral, Produção, Saúde, Trabalho, Transporte, Turismo 

e Lazer. Mas o ramo cooperativo agropecuário, é um ramo com forte expressão 

numérica; as cooperativas existentes são de produtores agropecuários, abrangendo 

atividades econômicas do setor primário, ocorrendo um grande desenvolvimento 

desse ramo de cooperativas por todo o território nacional.  
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O cooperativismo agropecuário, reflete como um setor cooperativista se 

desenvolveu, inicialmente, em apoio à indústria, promovendo a produção de alimentos 

que sustentaria os trabalhadores urbanos. Posteriormente, o cooperativismo passa a 

ser a chave para a modernização agrícola brasileira, o que ocorre, de forma mais 

intensa, entre 1950 e 1980. (Tabela 2) 

 

Tabela 2 -  Dados do Cooperativismo Brasileiro, por Ramo, em 2014. 

Ramos Coop. % Associados % Empregados % 

Agropecuário 1.592 23,38 1.015.966 8,77 164.320 48,49 

Consumo 121 1,78 2.992.370 25,83 13.820 4,08 

Crédito 1.040 15,27 5.725.580 49,43 39.396 11,63 

Educacional 301 4,42 61.659 0,53 4.286 1,26 

Especial 6 0,09 247 0 7 0 

Habitacional 220 3,23 120.980 1,04 1.038 0,31 

Infraestrutura 130 1,91 934.892 8,07 6.496 1,92 

Mineral 85 1,25 87.190 0,75 187 0,06 

Produção 252 3,7 11.600 0,1 3.387 1 

Saúde 852 12,51 264.597 2,28 92.139 27,19 

Trabalho 981 14,41 226.848 1,96 1.929 0,57 

Transporte 1.205 17,69 140.151 1,21 11.862 3,5 

Turismo e Lazer 25 0,37 1.696 0,01 18 0,01 

TOTAIS: 6.810 100 11.583.776 100 338.885 100 

 Fonte: Unidades Estaduais e OCB Nacional. Sistema CNCoop/OCB/SESCOOP, 2014. 

 

Com a intervenção do Estado e a ação das cooperativas agropecuárias criou-

se no Brasil a infraestrutura necessária para a implementação de uma agropecuária 

tecnologicamente avançada. Paulatinamente, este modelo foi sendo consolidado em 

todas as regiões do país criando uma estrutura cooperativista híbrida que, ao mesmo 

tempo, procura apoiar pequenos produtores e seguir as normas do modo capitalista 

de produção.  (SOUZA, 2009) 

O cooperativismo nordestino, marcado em sua história por ter sido montado 

“de cima para baixo”, ora pela igreja, ora por representantes da classe dominante. 

Assim, o processo de consolidação apresenta distorções que dificultam o 

funcionamento (LUCENA, 2005), e assim, com algumas distorções no processo de 

constituição que podem influenciar a trajetória por completo das cooperativas. 

(Quadro 1) 
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Quadro 1 - Distorções no processo de constituição de cooperativas no Nordeste 

 Dificuldades na democracia da gestão. 

 Diferença de condições econômicas entre os sócios, configurando 

desigualdade de oportunidade. 

 Inexistência e até marginalização do processo educativo. 

 Ausência de autonomia. 

 Limitação econômica no fortalecimento do pequeno produtor. 

 Predominância das funções de “revenda”, no setor rural, em detrimento de 

outras que favorecem a função produtiva de cooperação. 

Fonte: LUCENA, 2005. 

 

Os estudos de Lucena (2005) sobre o cooperativismo potiguar demostraram 

que este não está distante da realidade do Nordeste como um todo. Conclui que 

muitas cooperativas sofrem, na sua totalidade, de três problemas: ausência de 

educação/capacitação; necessidade de estudos e viabilidade econômica financeira. 

Esses problemas, acarretam serias consequências às cooperativas potiguares. 

Na região Nordeste, as cooperativas que surgiram com maior força, e que 

obtiveram destaque especialmente até os anos de 1980, trazem em suas estruturas 

de características empresariais dominadas e são utilizadas mais como formas de 

organização para reproduzir e fortalecer ainda mais o poder político. 

 

A dinâmica dos donos, quando integralizam seu capital, e usuários, quando 
utilizam os serviços oferecidos pela cooperativa. Na empresa convencional, 
o interessado sócio é indireto, ele não necessariamente utiliza os serviços 
oferecidos pela empresa; seu interesse é restrito ao lucro que a atividade irá 
lhe fornecer. Já nas cooperativas, o capital integralizado pelos cooperados 
cria a expectativa que a cooperativa presta-lhes alguns serviços (compra, 
venda, trabalho, acesso a crédito, entre outros) (COSTA et al., 2015, p.112). 

 

De acordo com a história, as formas de organização da produção e do trabalho 

por parte dessas cooperativas/ empresas não construíram ambiente favorável para a 

inovação das cadeias. Ao contrário, além da intensa exploração econômica via prática 

predatória e desvantajosa de preços, havia registros frequentes de calotes cometidos 

por essas cooperativas com seus cooperados. Esses casos trazem uma herança de 

descrédito a constituição e consolidação de novas cooperativas. 
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No que difere dos princípios da sociedade cooperativa que é uma organização 

constituída para prestar serviços a seus associados, apresentando uma dupla 

natureza, que contempla a dimensão econômica e social dos cooperados. O 

cooperado é, ao mesmo tempo, dono e usuário da cooperativa, e os resultados 

positivos ou negativos são de responsabilidade da cooperativa, consequentemente de 

seus cooperados (BRASIL, 1971). 

Existem diferentes formas de atuação do modo cooperativista, mas cabe 

ressaltar que “[...] a cooperação não depende apenas da criação de estruturas 

(cooperativas, associações etc.), do treinamento de habilidades ou da educação dos 

sujeitos para o exercício da solidariedade” (SCOPINHO, 2007, p. 91). 

 

[...] a ação político-econômica informal de movimentos populares, 
experiências autônomas desenvolvidas no nordeste brasileiro, em 
comunidades rurais e indígenas, que se caracterizam pela propriedade, 
gestão e distribuição cooperativa, constituindo meios para superar 
dificuldades econômicas e políticas ao manter a unidade entre o uso e o 
controle da organização. [...] (SCOPINHO, 2007, p.86) 

 

Especificamente, a região Nordeste representa um ambiente onde há 

necessidade da difusão deste “novo cooperativismo”. Na verdade, o novo 

cooperativismo está sendo reinventado. O que distingue este “novo cooperativismo” é 

a volta aos princípios, o grande valor atribuído à democracia e à igualdade dentro dos 

empreendimentos, a insistência na autogestão e o repúdio ao assalariamento 

(NASCIMENTO, 2008). 

Trata-se de um cooperativismo de base a economia solidaria, um 

cooperativismo com nova fachada, agora denominado de Economia Social ou 

Economia Solidária. Assim, várias Cooperativas foram criadas nos territórios Rurais e 

da cidadania no estado do Rio Grande do Norte, especialmente, a partir da segunda 

metade dos anos 2000.  

Sucedeu como resposta às demandas do Estado que exigia dos agricultores 

familiares dispositivos coletivos adequados para cumprir o papel econômico da 

comercialização e da construção de mercados no contexto da agricultura familiar, já 

que as Associações criadas nos anos 1980 e 1990 apresentavam restrições para 

desempenhar esse papel.  
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O cooperativismo potiguar no meio rural se desenvolveu envolvendo um 
conjunto de agentes os mais diversos compreendendo meeiros, 
trabalhadores rurais, posseiros, moradores, pequenos, médios e grandes 
proprietários, lideranças políticas e vinculando-se a alguns condicionantes. 
De um lado, à forte presença da igreja católica, através da iniciativa de alguns 
“fiéis” que, a partir dos anos 20, vai se intensificando e orientando as ações 
para as populações rurais, no intuito de evitar os conflitos no campo. Por outro 
lado, houve o interesse do Estado em incentivá-lo, através de programas e 
projetos, favorecendo a entrada das indústrias químicas e seus pacotes 
tecnológicos, cujo pretexto era de modernizar o campo. Mais recentemente, 
algumas cooperativas foram criadas no meio rural, seja por condicionalidades 
do Estado nos assentamentos, ou mesmo por iniciativa dos setores 
populares. (FERREIRA, 2010, p.163) 

 

Com a proposição de reinserção da população desempregada no mundo do 

trabalho, sob uma forma organizacional além do modelo empresarial. Cabe uma 

ressalva que no Brasil, devido à falta de um marco jurídico específico para 

organizações do campo da economia solidária, todos os empreendimentos 

econômicos solidários estão organizados ou como associação ou como cooperativa, 

no entanto, é pertinente atentar para o fato de que nem toda associação e cooperativa 

desenvolve suas práticas organizacionais dentro dos princípios da economia solidária. 

A relação entre cooperativismo e agricultura familiar foi, durante as últimas 

décadas, uma preocupação recorrente nas políticas públicas brasileiras. Com efeito, 

a relação entre cooperativismo e agricultura familiar ganha destaque no mundo 

marcado pela forte competitividade que caracteriza a globalização da economia. 

Nessa conjuntura, a união de forças via associativismo e cooperativismo constitui uma 

vantagem para a sustentabilidade da unidade produtiva e do negócio (PIRES, 2003).  

No entanto, as fragilidades são ainda mais facilmente observadas no contexto 

do movimento cooperativo do Norte e Nordeste do Brasil, caracterizado por forte 

controle político típico, altos índices de pobreza e de analfabetismo e incipiente 

participação democrática que repercutem, por sua vez, na rarefação de cooperativas 

ligadas ao mercado internacional e um volume de negócios pouco expressivo na 

região (PIRES, 2004).  

O cooperativismo no Brasil, seguiram a orientação com movimentos distintos, 

na região nordeste, prevalecendo às cooperativas agropecuárias. No território Sertão 

do Apodi também se destacam em maior número as cooperativas agropecuárias, de 

produtores rurais, cujos meios de produção pertencem ao cooperado. Esse ramo 

caracteriza-se pelos serviços prestados aos associados, como recebimento ou 
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comercialização da produção, armazenamento e industrialização, além da assistência 

técnica, educacional e social, com acesso nas políticas públicas brasileiras. 

 

2.2 AGRICULTURA FAMILIAR, COOPERATIVISMO E AS POLITICAS PÚBLICAS  
 

Nos últimos anos o meio rural vem sendo abordado como uma área relevante 

para o desenvolvimento do país, uma vez que gera emprego e renda para as famílias 

que sobrevivem de atividades produtivas nesse contexto, e representa uma parcela 

significante da produção agrícola do país. Sua capacidade técnica e de resposta ao 

mercado está fora de questionamento, pois a sua maior caracterização vem ser o 

trabalho no estabelecimento, apoiando-se efetivamente na família (ABRAMOVAY, 

1998). 

No Brasil, embora a agricultura familiar tenha longa tradição, a qual remete ao 

período colonial, por anos padeceu de apoio governamental e de políticas em vários 

aspectos: falta de assistência técnica, estrutura de produção e beneficiamento, 

crédito, etc. Isso gerou inúmeras dificuldades para o seu desenvolvimento. Nos 

últimos anos, têm-se intensificado os debates que abrangem a importância e o papel 

da agricultura familiar no desenvolvimento do país, com temas ligados ao 

desenvolvimento territorial, geração de emprego, renda, entre outros. 

Uma vez que, anteriormente à década de 1990, a agricultura familiar no Brasil 

era um segmento não reconhecido como um setor produtivo, termos rotineiramente 

utilizados para qualificar esse segmento eram os seguintes: pequeno produtor, 

produtor de subsistência ou de baixa renda (SCHENEIDER; NIEDERLE, 2008a). No 

entanto, essa realidade, com o decorrer dos anos, vem sofrendo modificações; a 

agricultura familiar passou a fortalecer as possibilidades de potencializar as 

oportunidades, como sua inserção nos mercados (institucional, feiras livres, entre 

outros), decorrente das vantagens de uma organização coletiva e das políticas 

públicas para a agricultura familiar. 

Ressalta-se a maneira decisiva da sociedade civil, que readquiriu e redefiniu 

suas lutas; tornaram-se transformadores sociais, com iniciativas decisivas para o 

homem do campo, na perspectiva da constituição de um novo cenário. Este é 

lembrado como um período fértil e estimulante para as discussões, estudos, livros e 

pesquisas que contribuíram para o reconhecimento da agricultura familiar. 
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Vários são os termos utilizados para classificar a categoria agricultores 

familiares ou camponeses. Denomina-se agricultor todos  que vivem no meio rural e 

trabalham junto com a familia. (SCHENEIDER, 2008a).  

O modelo familiar caracteriza-se como uma forma de produção diferenciada, 

uma agricultura que se baseia basicamente na autonomia de produzir e reproduzir os 

recursos dentro da sua unidade agrícola. “A força de trabalho da familia é seu principal 

fator produtivo abundante, mas, enquanto um nucleo familiar, trabalho e produção 

fazem parte de um todo indivísivel, em que as relações de consanguinidade e 

parentesco funcionam como cimento e fator de coesão do grupo social”.  

(SCHENEIDER, 2008a, p.994). 

Cada categoria se configura em uma determinada formação social, que pode 

ser caracterizada como um modo de vida. Schneider (2008b) afirma que o modo de 

vida familiar está relacionado às unidades familiares de produção, onde o sistema 

produtivo em geral se assenta no trabalho no campo realizado por uma família e na 

produção primária, destinada prioritariamente à satisfação das necessidades internas 

da propriedade e do grupo (composto pelos membros da família). 

Desta forma, uma maneira pela qual moldam e desenvolvem os recursos 

existentes é através do conhecimento dos agricultores, o tácito, que é aquele 

conhecimento que o individuo adquire ao longo da vida. Tornando-se uma estratégia 

para otimizar o uso dos fatores de produção, considerando a diversidade local. 

(GAZOLLA; PELEGRINI; CADONÁ, 2010). 

Considera-se agricultor familiar, aquele que é responsável pela execução de 

atividades desempenhadas no meio rural ou em localidades próximas, a mão-de-obra 

utilizada é genuinamente da família, exceto aqueles membros que não estão aptos ao 

trabalho, como no caso de crianças, por não apresentarem idades suficientes para tal 

função ou quaisquer outras pessoas que se encontram em condições desfavoráveis. 

Apesar do caráter familiar, da adoção de práticas baseadas no conhecimento 

tácito, essa categoria social torna-se capaz de fortalecer as possibilidades de 

potencializar sua produção e comercialização de seus produtos, considerando as 

oportunidades decorrentes das vantagens de uma organização familiar. Como afirma 

Abramovay (1992, p.23) “a própria racionalidade da organização familiar não 

depende.... da família em si mesma, mas, ao contrário, da capacidade que esta tem de 
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se adaptar e montar um comportamento adequado ao meio social, econômico em que 

se desenvolve.”  

Essas vantagens também são decorrentes da trajetória de desenvolvimento da 

agricultura familiar, que se sucede tipicamente através da intensificação baseada no 

trabalho, implicando um aumento continuado da produção. Segundo Ploeg:  

 

[...] em termos técnicos, esse aumento do rendimento deve-se ao uso de mais 
de fatores de produção e insumos por objeto de trabalho, ou melhoramento da 
eficiência técnica. A chave para o aumento do rendimento é a quantidade e 
qualidade de trabalho. Os recursos e o processo de produção são melhorados 
através de investimentos no trabalho. [...] mais rendimento resulta em receitas 
mais elevadas, o que por sua vez compensa o aumento dos insumos de 
trabalho. (PLOEG, 2008, p. 64). 

 

Nesse sentido, a agricultura de base familiar aproveita da melhor maneira os 

recursos disponíveis, e assim é considerada extremamente eficiente. Porém na 

maioria das vezes são recursos escassos impossibilita o desenvolvimento da 

produção. 

Na década de 1990, os movimentos sociais da agricultura familiar deram lugar 

também a organizações diretamente econômicas: as cooperativas. Foi um período 

efervescente, com grande crescimento do número de empreendimentos econômicos. 

 

[...] na década de 1990 o escopo de ação dos movimentos e das organizações 
sociais parece ter alterado, pois deixaram de ser apenas reivindicativos e 
contestatórios, passando também a ser proativos e propositivos. Acrescente-
se a isto o fato de que várias organizações da sociedade civil ganharam 
diversidade e espessura, podendo-se citar exemplos as organizações não-
governamentais (ONGs), as associações, as cooperativas, entre outras. [...] 
(SCHENEIDER, 2010c, p. 514). 

 
Mas somente nos anos 2000 veio a considerar e garantir os direitos por parte 

dos pequenos produtores e populações rurais. A Constituição estabelece um sentido 

de privilégio para a sua distribuição equitativa e racional. A norma legal, Lei nº 11.326 

de 24 de julho de 2006, na qual os agricultores familiares estão amparados pela 

Constituição Federal do Brasil estabelece os conceitos, princípios e instrumentos 

destinados à formulação das políticas públicas para o fomento da agricultura familiar 

e empreendimentos, concretizando direitos sociais garantidos na Lei que rege no seu 

Art. 3o: 
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Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreen-
dedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, 
simultaneamente, aos seguintes requisitos: 
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fis-
cais; 
II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 
III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econô-
micas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo 
Poder Executivo; 
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 
§ 1o O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tra-
tar de condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que 
a fração ideal por proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais. 
§ 2o São também beneficiários desta Lei: 
I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que 
trata o caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que promo-
vam o manejo sustentável daqueles ambientes; 
II - aqüicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que 
trata o caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície to-
tal de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m³ (quinhentos metros cúbi-
cos) de água, quando a exploração se efetivar em tanques-rede; 
III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos 
incisos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade artesanal-
mente no meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores; 
IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos 
incisos I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira 
artesanalmente. 
V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos 
nos incisos II, III e IV do caput do art. 3º; 
VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e 
demais povos e comunidades tradicionais que atendam simultaneamente aos 
incisos II, III e IV do caput do art. 3º (BRASIL, 2006). 

 
 
 

De um modo geral, a Lei 11.326, de 24 de junho de 2006, define a agricultura 

familiar pela realização de atividades no meio rural, pela posse de área de terra inferior 

a quatro módulos fiscais, pela utilização de mão-de-obra proveniente da família, pela 

renda familiar originada basicamente a partir das atividades da propriedade e por 

gestão conjunta da propriedade com participação dos membros familiares. 

O Estado brasileiro investe nas potencialidades da agricultura familiar 

orientando recursos para apoiar projetos produtivos em particular o meio rural das 

atividades coletivas, organizando e diversificando as atividades produtivas, assim o 

cooperativismo ganha espaço. (FERREIRA, 2010) 

De tal maneira, cabe remeter a década de 90 marcou o cooperativismo para 

a agricultura familiar, se configurado como uma forma de organizar os 

empreendimentos, em um ambiente capitalista, onde sua inserção é dificultosa, mas 
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como uma das principais estratégias de inserção em mercados para o agricultor 

familiar. Embora ainda enfrente problemas relacionados à falta de infraestrutura para 

o beneficiamento e agregação de valor dos produtos, deficiência na substituição dos 

colaboradores, na gestão do empreendimento, entre outros, em alguns casos não tem 

se distanciado do cooperativismo ligado ao agronegócio. 

O cooperativismo no Brasil brota tanto como um instrumento eficiente para a 

organização econômica da agricultura de exportação e da agricultura capitalizada 

voltada para o abastecimento interno quanto para a comercialização dos produtos dos 

pequenos produtores (VEIGA; FONSECA, 2001). 

Adquire nova roupagem, agora denominado de Economia Social ou Economia 

Solidária, ambas com a proposta precípua de reinserção da população desempregada 

no mundo do trabalho, sob uma forma organizacional além do modelo empresarial e 

predominância da racionalidade substantiva.  

Portanto, deve-se entender a economia solidária como práticas oriundas de 

outros modos de gestão, de diferentes lógicas em tensão nas dinâmicas organizativas 

privadas e públicas. Por isso, o desafio consiste em conseguir o equilíbrio necessário 

à sustentabilidade de tais práticas, em meio à tensão das racionalidades instrumental 

e substantiva que buscam predominância no norteamento das ações administrativas 

dos empreendimentos econômicos solidários.  

 

A Economia Solidária se apresenta como uma alternativa a essa sociedade 
dominada pelos princípios do mercado. A consciência por parte dos 
indivíduos das armadilhas criadas pela economia capitalista poderia culminar 
no surgimento de empreendimentos solidários originais, ou seja, aqueles que 
funcionam de acordo com a proposta da Economia Solidária. Tal proposta 
passa certamente pela ideia de que a existência humana não se resume à 
atuação enquanto agente organizacional, mas compreende aspectos muito 
mais profundos e substantivos dos indivíduos. Porém, o caminho para se 
alcançar sucesso neste tipo de empreendimento envolve a conscientização 
acerca desses fatores, tornando essa questão muito mais complexa do que 
simplesmente posicionar-se como espectador, ou seja, exige mudanças 
significantes dos indivíduos. (BARRETO; PAULA, 2009, p. 203) 

 
 

Encontram-se no Brasil os processos de auto-organização via experiências 

autogestionárias, fundamentadas em empreendimentos econômicos solidários 

(cooperativas, associações, empresas recuperadas por trabalhadores em regime de 

autogestão). 
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Autogestionárias, pois existe um percentual significativo de cooperativas de 

um dono. O diferencial das cooperativas vinculadas à perspectiva da economia 

solidária e não configuradas como empresas capitalistas é o modo de sua 

administração. As primeiras possuem sua administração pautada na autogestão, 

enquanto as segundas praticam a heterogestão (SINGER, 2002) 

Diante das manifestações oriundas do campo da gestão social encontram-se 

os processos de auto-organização via experiências autogestionárias, fundamentadas 

em empreendimentos econômicos solidários (cooperativas, associações, empresas 

recuperadas por trabalhadores em regime de autogestão).  Neste ambiente, a ação 

para a agricultura familiar, moldes de cooperação e gestão sempre foram exercidos 

verticalmente por lideranças políticas locais e regionais, ou seja, o cooperativismo era 

utilizado para a manipulação, em vez de gerar oportunidades de inserção por meio da 

produção econômica e da transformação social.  

Uma das características da economia solidária é unificar o excedente da 

produção de modo que gere mais retornos econômicos para aqueles que a praticam. 

A unificação do excedente dessa produção é possível através das unidades familiares 

e da criação de grupos produtivos, redes, associações e cooperativas. Singer (2002) 

relata que a cooperativa é o modelo de empreendimento solidário onde todos os 

sócios terão direito à mesma parcela do capital, assim como o direito ao voto em todas 

as decisões, e os seus princípios básicos são a propriedade coletiva e o direito à 

liberdade individual.  

Singer (2002) descreve que nos empreendimentos solidários os sócios não 

recebem salários, mas acontece a divisão igualitária conforme a receita financeira 

obtida. As cooperativas são o ponto máximo e mais consolidado nas formas de 

organização solidária; já as unidades familiares se apresentam como as mais frágeis, 

devido, principalmente, à dispersão e à condição de informalidade a qual muitas vezes 

são submetidas.  

Nesse sentido, é essencial não apenas compreender como os atores se 

inserem em certas realidades e mesmo em certos papéis, mas como adquirem o poder 

de alterar as relações de forças dos campos em que os papéis são desempenhados 

(ABRAMOVAY, 2006). 

A urgência na busca para criar oportunidades, seja de emprego formal ou de 

empreendimentos livres, tem levado a intensificar discussões de estratégias que 
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resultem em atividades econômicas que ao mesmo tempo sejam geradoras de 

riquezas, permanentes, que reduzam as desigualdades e alcance o maior número de 

pessoas perante os efeitos excludentes do mercado capitalista exigente. 

Na opinião de Rios (1976), embora a fórmula organizacional cooperativa 

tenha se generalizado no Brasil e no mundo, cada experiência torna-se específica e 

condicionada pelo tempo histórico em que se desenvolve, pelo regime econômico-

político, pelo estágio tecnológico da sociedade, pela capacidade organizativa e política 

e pela ação concreta dos sujeitos. 

Quando os agricultores familiares possuem autonomia e formação necessária 

para que contribuam com o seu próprio bem-estar e também o da comunidade, 

pensando no coletivo, o todo sairá ganhando, tornando possível a construção de 

novos valores e a quebra de paradigmas, utilizando-se de um modelo de planejamento 

participativo, de forma a ser multiplicador de conhecimento. Wanderley (2009, p. 18) 

aponta que 

 

O acesso da população rural a bens e serviços constitui um indicador da 
participação das pessoas que vivem no campo nos resultados do progresso 
social atingido pela sociedade brasileira e uma condição da efetividade do 
princípio constitucional da igualdade de chances a todos os cidadãos. É 
possível, pois, afirmar que a intensidade da vida local depende, em grande 
parte, das possibilidades econômicas, sociais e culturais acessíveis à 
população das áreas rurais, de modo especial, as oportunidades de trabalho 
e acesso a bens que constituem os fundamentos indispensáveis para a 
própria permanência no campo.  

 

Por meio de proposição de projetos e do controle social, perpassando a 

maneira de a sociedade contribuir no planejamento, implantação e fiscalização de 

políticas públicas que visam ao desenvolvimento do território, seja a curto ou longo 

prazo, é possível alcançar metas e propósitos do desenvolvimento regional (PERICO, 

2009). 

Para tanto, são necessários a convergência de ações para o fortalecimento 

das instituições territoriais e o equilíbrio entre os interesses públicos, privados e 

sociais, respeitando os processos e conhecimentos locais e territoriais (PERICO, 

2009). 

O país caminhou na direção da adoção de políticas públicas com foco na 

promoção da agricultura familiar: “[...] os programas públicos de âmbito nacional que 
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incidem sobre a agricultura familiar e o mundo rural no Brasil, com foco na sua 

implementação desde o início do Governo Lula, 2003” (BONNAL; MALUF, 2009a, 

p.72). Para tanto, é preciso entender que: 

 

O contexto de elaboração das políticas públicas territoriais, isto é a maneira 
como o território é tomado em conta nas políticas públicas, evoluiu fortemente 
durante as duas últimas décadas sob o efeito de uma evolução do referencial 
das políticas públicas tanto em nível internacional quanto nacional, assim 
como sob o efeito de mudanças importantes ocorridas no mundo rural no 
Brasil (BONNAL; MALUF, 2009b, p. 219). 

 

Nos espaços de debates sobre o desenvolvimento de políticas públicas, são 

acentuadas pela participação dos atores sociais, sejam agricultores familiares, 

representantes de cooperativas, associações, grupos e Organizações Não 

Governamentais (ONGs) que buscam desenvolver o papel de gestores de temáticas 

de interesses de cunho social. (PERICO, 2009). 

Por ora, ressaltam-se as políticas territoriais que foram estruturadas com o 

propósito de oferecerem soluções inovadoras, com respeito às políticas setoriais, 

frente aos novos ou antigos desafios da sociedade e da economia nacional, tais como 

a pobreza, a desigualdade regional ou, ainda, a emergência do desenvolvimento 

sustentável e a sua compatibilidade com o desenvolvimento econômico e social 

(DELGADO; BONNAL; LEITE, 2007). 

Nessa conjunção, a elaboração de políticas voltadas para a realidade local 

deve respeitar a diversidade que o espaço rural brasileiro apresenta. Como é 

explanado por Sabourin (2007, p. 726), “A abordagem territorial deve contribuir para 

constituir espaços de diálogo entre organizações locais, sociedade civil, municípios e 

serviços do Estado de maneira a levar em conta as dinâmicas locais, as prioridade e 

especificidades dos atores locais”.  

Nos últimos anos, na dimensão territorial do desenvolvimento rural, onde as 

atividades agrícolas e não-agrícolas devem ser integradas no espaço local, perdendo 

sentido a tradicional divisão urbana/rural e ultrapassando o enfoque 

predominantemente setorial do espaço rural. No âmbito das políticas públicas, isto se 

traduziu na criação da SDT (Secretaria do Desenvolvimento Territorial), subordinada 

ao MDA, e na presente formulação de um projeto de desenvolvimento territorial e de 
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um novo modelo institucional para viabilizar este projeto. (OLALDE; PORTUGAL, 

2004) 

 

 
O conceito de desenvolvimento territorial representa não apenas uma nova 
unidade de planejamento para as políticas públicas, procurando eliminar a 
falta de coordenação dos investimentos e o viés setorial da intervenção 
governamental, mas representa também uma nova forma de formular 
políticas, com maior participação da sociedade civil e a divisão de 
responsabilidades entre o poder público e a sociedade.  (OLALDE; 
PORTUGAL, 2004) 

 

A promoção de estratégias com enfoque territorial vem resultando na 

criação de políticas específicas de apoio à agricultura familiar, bem como no 

surgimento de programas que visam atender às demandas oriundas da agricultura 

familiar. 

 

 
No Brasil, a abordagem territorial vem ganhando rápido interesse, 
especialmente no âmbito dos planejadores e formuladores de políticas 
públicas, haja vista a criação de uma Secretaria de Desenvolvimento 
Territorial, ligada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e uma 
significativa simpatia de outros órgãos governamentais em torno das 
potencialidades normativas do novo aporte. Em face da situação presente, 
cabem duas indagações fundamentais: quais são os fatores ou motivos que 
levaram à emergência da abordagem territorial do desenvolvimento rural e 
quais são as implicações ou desdobramentos que sua adoção pode acarretar 
especialmente no que se refere às suas ligações ou articulações com o 
exterior (SOUZA, 2006, p. 100). 

 

 

 Cabe a reflexão de que a abordagem territorial deve contribuir para 

constituir espaços de diálogo entre organizações locais e sociedade civil, sejam 

espaços nas esferas municipais ou estadual, de maneira a levar em conta as 

dinâmicas, as prioridades e especificidades dos atores das sociedades locais. 

 

Assim, o território passa a ser visto e compreendido como a nova unidade de 
referência e mediação das ações do Estado e o enfoque no desenvolvimento 
territorial torna-se, portanto, um modo de ação que valoriza os atributos 
políticos e culturais das comunidades e dos atores sociais ali existentes. 
Governança local e participação social tornam-se, neste sentido, atributos do 
desenvolvimento territorial (SCHNEIDER; TARTARUGA, 2004, p. 13). 
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A efetivação torna-se primordial para que os atores da sociedade estejam 

envolvidos, dispostos a dialogar e construir. Assim, a gestão democrática participativa 

passa a ser uma estratégia nos espaços, criando-se condições necessárias para a 

superação das adversidades e, do mesmo modo, alcançar o desenvolvimento do 

território. 

A estratégia para promover o desenvolvimento territorial prevê o 

fortalecimento das instituições locais, a consolidação de comunidades ativas e 

participativas, a construção do capital social, o planejamento territorial sustentável, a 

articulação de políticas públicas e mercados e o financiamento de projetos produtivos, 

sociais, ambientais e culturais. (ROCHA; PAULA, 2007) 

Conforme documento da SDT, que busca estabelecer os marcos das 

diretrizes para o apoio aos territórios rurais, a abordagem territorial não significa 

apenas uma escala dos processos de desenvolvimento que deve ser considerada, 

mas implica também um determinado método; assim, o desenvolvimento "não é 

decorrência da ação verticalizada do poder público, mas sim da criação de condições 

para que os agentes locais se mobilizem em torno de uma visão de futuro" (SDT, 

2005, p. 8) 

Busca-se, dessa forma, uma proposta centrada nas pessoas, levando em 

consideração a perspectiva integradora dos espaços, dos atores locais, dos mercados 

e das políticas públicas. A ideia central é que esse processo envolve múltiplas 

dimensões (econômica, sociocultural, político institucional e ambiental) que 

contribuem para o desenvolvimento de um território. (ROCHA; PAULA, 2007) 

O desenvolvimento territorial contribui para a formação de espaços de diálogo 

entre organizações locais, sociedade civil, municípios e serviços do Estado. De tal 

maneira, que tem se tornado uma das estratégias de fortalecimento da agricultura 

familiar que ganha destaque no ambiente rural, com o associativismo, principalmente 

nas modalidades de cooperativas e associações agrícolas. Visando realizar um elo 

entre o desenvolvimento e a agricultura familiar e suas formas coletivas, sejam 

associações ou cooperativas. 

Diante da realidade atual, nos últimos vinte anos (1990-2010) tem havido forte 

influência da sociedade civil sobre a gestão das políticas públicas, bem como sobre 

as ações de desenvolvimento implantadas pelo Estado brasileiro. 
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Com o propósito de estimular o debate sobre o desenvolvimento rural e o 

direcionamento das políticas públicas para a construção de mercados para a 

agricultura familiar, considerando as potencialidades e limitações de cada região, o 

governo federal focou-se em estratégias para políticas específicas de apoio à 

agricultura familiar com enfoque territorial. Isso se deu pela criação de programas que 

visam atender às demandas oriundas da agricultura familiar, como é o caso do 

Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) e do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Programas no qual o objetivo está no 

sentido de ampliar os investimentos na agricultura familiar através de mecanismos de 

política agrícola capazes de impactar na criação e ampliação da estrutura de produção 

econômica e de organização coletiva dos agricultores familiares. 

Assim, os mercados institucionais como têm se configurado como mercados 

para produtos agroecológicos, para produtos com especificidades (locais, étnicas, de 

processos produtivos, ligados a uma região), para a venda de alimentos tradicionais, 

casada com o turismo rural, para a alimentação comercializada pelas agroindústrias 

familiares, entre outras iniciativas que estão surgindo em toda parte no Brasil 

(CONTERATO, et al. 2013). 

Tais políticas públicas tendem à construção de novas vias de 

desenvolvimento, atreladas à agricultura familiar, têm ajudado a resgatar e fortalecer 

a produção de produtos agrícolas tradicionais e, consequentemente, os mercados 

locais e regionais, fortalecendo a identidade da região e possibilitando o 

desenvolvimento rural. 

Alguns elementos da política pública territorial de comercialização trouxeram 

contribuições. Um exemplo disto é a implantação do Programa de Desenvolvimento 

Sustentável de Territórios Rurais (PDSTR), inscrito no plano plurianual 2004-2007, 

que deu início ao Programa dos Territórios da Cidadania. O lançamento foi 

acompanhado pela criação simultânea de 60 territórios rurais em todo o país. Este 

acontecimento marcou de maneira eloquente a determinação do governo federal de 

dar um forte impulso à estratégia do desenvolvimento territorial e à dinamização 

econômica, apoiando e desenvolvendo fortemente ações que impulsionam a 

comercialização dos produtos da agricultura familiar. Como destaca Abramovay 

(2000, p.14), “[...] um dos aspectos em que as redes territoriais têm alcançado maior 
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sucesso é na criação de novos mercados que ponham em destaque capacidades 

regionais ‘territorializadas’”. 

Os programas do governo que fomentam a inclusão produtiva para pessoas 

de baixa renda da economia, favorecem não só a participação econômica desses 

indivíduos, mas também contribuem para a redução dos desequilíbrios regionais que 

vigoraram por longas décadas nas diferentes regiões do país, especialmente na 

região Nordeste. No ano 2003, na marca das políticas territoriais, houve destaque para 

o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e para o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), além de outras ações impulsionadas pelo Programa 

Territórios Rurais e da Cidadania, onde algumas cooperativas de agricultores 

familiares vêm surgindo com maior força e configurando um ambiente fértil para os 

territórios rurais. 

Assim, visando melhorar a qualidade das refeições, formar bons hábitos 

alimentares nos alunos e aumentar a capacidade de aprendizagem, o governo federal 

lançou o PNAE para promover a inserção dos agricultores familiares no mercado, um 

programa social de alimentação nas escolas públicas em que durante 200 dias letivos 

são servidas refeições. Este programa está em atividade no país (COSTA, 2004). 

Essa inclusão no mercado, principalmente no mercado de alimentos, deve 

acontecer respeitando um aspecto primordial, que é a qualidade dos alimentos 

oferecidos ao consumidor. A alimentação compõe uma lista de requisitos básicos para 

a promoção e a proteção da saúde. Assim, criou-se políticas que têm constituído e 

firmado os agricultores familiares no mercado consumidor. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com a Lei nº 

11.947/09, determina que no mínimo 30% (trinta por cento) do repasse do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o qual deve ser utilizado na 

aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e suas 

organizações. “O programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma política que visa 

incentivar a agricultura familiar e oferecer uma alimentação de qualidade as pessoas 

em situação de insegurança alimentar” (LUCENA; LUIZ, 2009, p. 16). 

 O PAA e o PNAE são instrumentos de comercialização para a agricultura 

familiar. É relevante ressaltar qual é a relação existente entre a atuação do programa 

com a organização dos agricultores em associações e cooperativas no Território 

Sertão do Apodi e com o acesso ao mercado institucional.  Assim como o incentivo à 
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agricultura familiar proporciona é a gradativa redução da desigualdade social, uma 

vez que a maioria desses programas é direcionada para o agricultor familiar na 

perspectiva da inclusão produtiva. 

Para amenizar as limitações de comercialização da agricultura familiar têm 

surgido ao longo dos anos 2000 ações públicas que ajudam a viabilizar a inserção dos 

produtos da agricultura familiar nos mercados institucionais. Ressalta-se que os 

efeitos dessa inserção tanto para os agricultores familiares, quanto para a população 

beneficiada é recente na história do País. A partir de 2004 com a criação do Programa 

de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) pelo Governo Federal, o 

mercado institucional passou a constituir uma nova e importante alternativa para a 

comercialização dos produtos advindos dos agricultores familiares. 

O Território Sertão do Apodi possuiu celebrados convênios das associações 

com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), através do PAA nas 

modalidades Formação de Estoque e Doação Simultânea - CPR Doação, com vistas 

a ajudar na comercialização de amêndoas da castanha de caju, mel e produtos como 

polpa e doce, carne, hortaliças, entre outros. Verifica-se que com a execução dos 

programas governamentais, os territórios mais atendidos com a comercialização dos 

produtos foram os que desenvolveram experiências com o associativismo e 

cooperativismo.  

As primeiras operações de doação simultânea e formação de estoque foram 

iniciadas em Apodi através das cooperativas de produtores e, em seguida, estas 

desenvolveram um trabalho de sensibilização e divulgação do PAA nos demais 

municípios do Território.  (Tabela 3) 
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Tabela 3 - Organizações e Diversificação Produtiva no PAA nos Territórios da 
Cidadania e Rurais do estado do Rio Grande do Norte.  

Território Organização Produtos 

Açu/Mossoró Associações: 17 
Cooperativas 07 
Colônia de pescadores: 
02 

Banana, beiju, bolos, tapioca, carnes, doces, ovos, 
castanha de caju, frutas, hortaliças, iogurte, mel, 
pescado, polpa e queijo. 

Agreste Litoral Sul Associações: 21 
 

Banana, batata, bolos, carnes, queijos, mandioca, 
hortaliças, doces, castanha de caju e farinha de 
mandioca.  

Alto Oeste Associações: 29 
Colônia de pescadores: 
05 

Arroz, batata, carnes, banana, doces, feijão, 
galinha, frango, bolos, peixes, castanha de caju, 
hortaliças, sequilhos, polpa e queijo. 

Mato Grande Associações: 19 
Cooperativas 02 

Polpa, castanha de caju, banana, bolachas, 
galinha, coco, bolos, doces, mel, carnes, hortaliças, 
frutas, pães, broas e abóbora.  

Metropolitana Natal Associações: 03 
Cooperativa 01 
Colônia de pescadores: 
01 

Farinha, castanha de caju, carnes, polpa, bolos, 
peixes, hambúrguer e almôndegas.  

Seridó Associações: 39 
Cooperativas 03 
Colônia de pescadores: 
10 

Peixes, carnes, arroz, biscoitos, bolachas, bolos, 
doces, queijo, batata, castanha de caju, hortaliças, 
feijão, galinha, frutas, mel sucos, iogurte e polpa. 

Sertão Central Cabugi 
e Litoral Norte 

Associações: 04 
Cooperativas 02 
Colônia de pescadores: 
01 

Carnes, doces, peixes, hortaliças, frutas e iogurte. 

Sertão do Apodi Associações: 39 
Cooperativas 04 
Colônia de 
pescadores: 05 

Castanha de caju, peixes, mel, arroz, carnes, 
polpa, frutas, queijo, iogurte, rapadura, feijão, 
galinha, doces, verdura e hortaliças. 

Trairi Associações: 17 
Cooperativas 01 

Farinha, carnes, polpa, frutas, verduras, bolos, mel, 
queijo, tapioca, macaxeira e hortaliças. 

Fonte: Dados sistematizados pelos autores a partir dos Relatórios da CONAB, 2011. 

 

No território Sertão do Apodi apresenta um grande número de associações, e 

poucas cooperativas que acessaram ao PAA. No qual, existe diferença essencial entre 

associações e cooperativas está na natureza dos dois processos: as associações têm 

por finalidade a promoção de assistência social, educacional, cultural, representação 

política, defesa de interesses de classe, filantropia. Já as cooperativas têm finalidade 

essencialmente econômica e seu principal objetivo é viabilizar o negócio produtivo dos 

associados junto ao mercado.  

Os municípios do território que acessaram o PAA no período de 2003 a 2011. 

Apodi destaca-se com o maior volume de recursos comercializados e o maior número 

de agricultores atendidos. Dos 17 municípios somente do território, somente Olho 

d’água dos Borges e Paraú não acessaram recursos do PAA no período. (Quadro 2) 
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Quadro 2: Volume de recursos e número de agricultores do PAA por município do 
Território Sertão do Apodi dos anos de 2003 a 2011. 

Município  Total de recursos  Nº de Agricultores  

Apodi 7.961.219,15 3.068 

Campo Grande 801.915,85 275 

Caraúbas 1.123.613,40 356 

Felipe Guerra 464.484,20 102 

Itaú 1.293.280,03 466 

Janduís 58.500,00 13 

Messias Targino 80.928,00 18 

Patu 76.487,50 17 

Rafael Godeiro 125.934,00 28 

Rodolfo Fernandes 339.596,30 232 

Severiano Melo 887.445,75 396 

Triunfo Potiguar 130.497,00 29 

Umarizal 295.253,60 73 

Upanema 859.707,50 321 

Rodolfo Fernandes 264.000,00 178 

TOTAL 14.886.981,28 5.618 
Fonte: Relatórios da CONAB, 2011. 

 

As operações com empreendimentos coletivos Território Sertão do Apodi 

(RN), iniciaram timidamente e a partir de amplo trabalho de divulgação por parte da 

superintendência regional da CONAB/RN; juntamente com os colegiados territoriais e 

as cooperativas e associações já existentes o acesso ao programa veio crescendo. 

Em relação ao acesso aos PNAE, onde a execução é repassada parcelas aos 

Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às escolas federais pelo FNDE 

observando o art. 208 da Constituição Federal e observadas as disposições da Lei 

11.947/2009. Previsto no Artigo 5º que dispõe sobre o atendimento da alimentação 

escolar e do programa dinheiro direto na escola aos alunos da educação básica. 

Ao tratar do repasse financeiro do PNAE pelo FNDE aos municípios do 

território Sertão do Apodi, observou-se que dentre as cidades do território, apenas o 

município de Felipe Guerra no ano de 2012 não acessou o repasse, entretanto, todos 

os demais municípios no período de 2011 a 2014 acessaram o recurso. O que pode 

ser explicado pelo problema de irregularidade na gestão municipal, falta de informação 

dos gestores e ausência de organização dos agricultores. Essa significativa maioria 

demonstra como o processo de gestão, organização e logística do programa vêm 

funcionando corretamente. Conforme a tabela 4. 
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Tabela 4: Repasses Financeiros do PNAE aos Municípios do Território Sertão do 
Apodi, 2011 a 2014. 

 
Fonte: FNDE – Adaptado pela Autora, 2016. 

 

É notório a evolução do montante de recurso repassado aos municípios entre 

os quatro anos. Observa-se que o valor aumenta naturalmente, em 2011 o valor total 

era de R$ 1.587.600,00 enquanto que em 2014 esse valor dá um salto de 34,8% 

chegando a R$ 2.434.796,00. Isso pode ser justificado por diversos fatores, entre eles: 

aumento do alunato, aumento do valor per capita por aluno e as mudanças nas 

normas e vigências do programa. O orçamento do PNAE é feito observado o modelo 

de Cálculo do FNDE, (valores per capita) x (efetivo de alunos do ano anterior) x 

(calendário escolar das diversas modalidades) deste modo o programa tenta atender 

a demanda excedente de cada ano de maneira que possa suprir toda a demanda e 

necessidades do programa. 

Porém esse aumento não se reflete no valor do repasse obrigatório aos 

agricultores familiares de no mínimo 30% do recurso na compra de produtos da 

agricultura familiar. Apesar do grande potencial do território, na maioria dos municípios 

a participação do pequeno agricultor nas compras institucionais não está sendo 

cumprida como deveria, ou seja, para que esse programa atue de forma a efetivar o 

fortalecimento da agricultura familiar e promoção da segurança alimentar é necessário 

que os municípios incorporem esse seguimento, de forma a gerar renda e 

 V. Transferido 
  Aquisições   

AF
 V. Transferido 

  Aquisições   

AF
 V. Transferido 

  Aquisições   

AF
 Valor Transferido 

  Aquisições   

AF

Apodi R$ 247.560,00 R$ 0,00 R$ 307.656,00 R$ 85.825,05 R$ 347.244,00 R$ 79.699,61 R$ 423.036,00 R$ 0,00

Campo Grande R$ 109.860,00 R$ 0,00 R$ 183.084,00 R$ 0,00 R$ 235.092,00 R$ 0,00 R$ 187.120,00 R$ 69.689,00

Caraúbas R$ 225.720,00 R$ 0,00 R$ 278.268,00 R$ 0,00 R$ 325.296,00 R$ 96.539,37 R$ 277.344,00 R$ 70.950,67

Felipe Guerra R$ 23.670,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.016,00 R$ 0,00 R$ 159.280,00 R$ 0,00

G. Dix-Sept Rosado R$ 139.260,00 R$ 473,96 R$ 183.588,00 R$ 2.499,22 R$ 180.104,00 R$ 6.273,00 R$ 187.326,00 R$ 25.182,12

Itaú R$ 71.100,00 R$ 27.325,00 R$ 92.640,00 R$ 22.464,00 R$ 118.148,00 R$ 33.542,00 R$ 112.500,00 R$ 33.549,50

Janduís R$ 80.640,00 R$ 23.064,53 R$ 114.300,00 R$ 12.334,38 R$ 127.120,00 R$ 3.724,00 R$ 121.086,00 R$ 0,00

Messias Targino R$ 51.780,00 R$ 0,00 R$ 64.008,00 R$ 0,00 R$ 52.816,00 R$ 0,00 R$ 55.616,00 R$ 0,00

Olho D’agua dos Borges 

R$ 45.480,00 R$ 28.483,28 R$ 48.288,00 R$ 36.251,95 R$ 54.080,00 R$ 14.081,00 R$ 62.664,00 R$ 8.035,56

Paraú R$ 12.366,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.508,00 R$ 0,00

Patu R$ 96.780,00 R$ 0,00 R$ 138.228,00 R$ 0,00 R$ 174.540,00 R$ 11.319,80 R$ 144.464,00 R$ 0,00

Rafael Godeiro R$ 67.260,00 R$ 20.220,00 R$ 76.848,00 R$ 0,00 R$ 78.680,00 R$ 0,00 R$ 65.040,00 R$ 18.350,00

Rodolfo Fernandes R$ 71.460,00 R$ 0,00 R$ 85.668,00 R$ 0,00 R$ 98.520,00 R$ 0,00 R$ 101.296,00 R$ 15.200,00

Severiano Melo R$ 56.784,00 R$ 0,00 R$ 80.160,00 R$ 0,00 R$ 59.392,00 R$ 0,00 R$ 123.948,00 R$ 0,00

T. Potiguar R$ 59.640,00 R$ 0,00 R$ 91.116,00 R$ 0,00 R$ 105.540,00 R$ 0,00 R$ 65.280,00 R$ 0,00

Umarizal R$ 106.560,00 R$ 0,00 R$ 151.500,00 R$ 0,00 R$ 146.766,00 R$ 0,00 R$ 184.986,00 R$ 0,00

Upanema R$ 121.680,00 R$ 0,00 R$ 146.532,00 R$ 0,00 R$ 133.252,00 R$ 13.653,20 R$ 157.302,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 1.587.600,00 R$ 99.566,77 R$ 2.041.884,00 R$ 159.374,60 R$ 2.252.606,00 R$ 258.831,98 R$ 2.434.796,00 R$ 240.956,85

Municípios

2011 2012 20142013



52 
 

desenvolvimentos local, mas padecem de legalização das unidades de 

beneficiamento, principalmente de polpa de fruta que é um grande mercado para o 

PNAE 

Para atender a um mercado cada vez mais exigente, a produção agrícola tem 

que suprir as exigências dos mercados em busca de melhores resultados na 

comercialização. Dessa forma, produtores e agroindústrias necessitam mudar 

padrões de produção que em outros períodos eram toleráveis, mas passam a não ser 

mais aceitos. Anteriormente, os agricultores tinham apenas a preocupação de produzir 

e colocar o seu produto no mercado. Hoje, é mais frequente o mercado demandar os 

produtos com os vários padrões, tanto de características mensuráveis como a cor, 

tamanho, bem como o modo como foi produzido, se respeita convenções sociais, 

normas ambientais, entre outras (CONTERATO, et al. 2013). 

Com o avanço no setor produtivo, para que a economia no seu conjunto 

funcione é preciso infraestrutura adequada, assim como um bom sistema de 

financiamento e de comercialização, a fim de que os processos de trocas possam fluir 

de maneira ágil (DOWBOR, 2001). 

No entanto, a falta de estrutura adequada para o beneficiamento da produção, 

bem como a legalização dos produtos, é uma das principais dificuldades das 

cooperativas da agricultura familiar no território Sertão do Apodi. Assim, durante as 

trajetórias das cooperativas, esse entrave tem acompanhado e limitado a 

comercialização nos mercados, que estão cada vez mais exigentes.  

Daí a necessidade de organização de uma grande rede de cooperativas que 
tenham poder de pressão e possam enfrentar os atravessadores; 
cooperativas que controlem, em uma ou várias unidades do Estado ou região, 
desde a produção até a comercialização dos alimentos e que tenham poder 
político para chegar ao mercado enfrentando e afastando ou eliminando os 
atravessadores. (ANDRADE, 1987, p. 32).    

 

Outro fator determinante como um dos entraves na comercialização esta os 

atravessadores controlando todo o processo de comercialização dos produtores 

familiares, com preços e mercados, fazendo com que as cooperativas tracem 

estratégias para fidelizar seus cooperados. 

Para que o avanço no setor produtivo ocorra como trata Dowbor (2001) como 

o setor precisa de estruturas adequadas para que a economia no seu conjunto 

funcione. Necessariamente também de um bom sistema de financiamento e de 
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comercialização, para que os processos de trocas possam fluir de forma ágil: esses 

serviços de intermediação, no caso, tornaram-se um fim em si mesmo, drenando o 

essencial da riqueza, constituindo-se mais propriamente em atravessadores do que 

em intermediários, esterilizando a poupança do país.  

O meio rural é encarado não como a simples sustentação geográfica de um 

setor (a agricultura), mas como base de um conjunto diversificado de atividades e de 

mercados potenciais, portanto seus horizontes podem ser ampliados (ABRAMOVAY, 

2000). As cooperativas da agricultura familiar do território Sertão do Apodi tem 

utilizado da estratégia no acesso aos mercados institucionais para garantia do 

escoamento da produção, além do desenvolvimento gerado e, abriu a visão dos 

produtores para um nicho de mercado não detectado pelos produtores. 

Com o passar do tempo, aconteceram mudanças nas estruturas econômicas 

e políticas que estão na base do ordenamento social. Tais modificações dizem 

respeito aos modos como são organizadas as relações de troca e distribuição, a 

divisão do trabalho, as relações de propriedade, a separação entre consumidores e 

produtores e a forma de Estado e suas políticas públicas (SCHNEIDER; ESCHER, 

2011). 

O papel das principais políticas públicas direcionadas a agricultura familiar, 

especialmente aquelas que buscam estimular a diversificação produtiva a partir de 

dinâmicas de desenvolvimento rural. É valido destacar a importância do 

fortalecimento, ampliação e continuidade do programa, e para incentivar esta 

conquista de uma parceria entre o desenvolvimento rural agrícola e a segurança 

alimentar e nutricional, é necessário o engajamento administradores do ensino público 

como secretários estaduais e municipais, prefeitos, diretores, professores, agentes 

educacionais, pais e comunidade escolar, bem como os produtores rurais.  

Onde muitas vezes o fornecimento é reduzido pela falta de especialização da 

propriedade familiar, que não está capacitada a enfrentar a vulnerabilidade do sistema 

agrícola. Assim, a melhoria pode ocorrer através da diversificação da produção ou da 

organização, deixando-os cada vez mais fortalecida. Assim, o espaço rural, com a 

dinâmica obtida por cada experiência histórica, vai depender das estratégias 

produtivas de criação de arranjos formais e informais realizadas pelos agricultores 

familiares e demais atores locais. Tais arranjos, por sua vez, dependem dos laços 

sociais, dos acordos e das parcerias estabelecidas entre todas as partes envolvidas 
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no processo. Se junta a essa questão um fator particularmente importante: o 

sentimento de pertencimento a um dado território (PIRES, 2011). 

Ao introduz a organização cooperativa como unidade de análise, observa-se 

que ela apresenta um arranjo institucional pautado por regras próprias do jogo, 

doutrinas legais e contratuais, como tendência à redução dos custos de transação 

(LOPES, 2009). 

Gradualmente, a atividade agrícola ainda continua como uma importante fonte 

de renda (e de alimentos) para a maioria das famílias rurais. As cooperativas da 

agricultura familiar têm características, iniciativas que promovam agregação de valor 

a seus produtos, criando oportunidades de trabalho e renda a essas famílias. No 

entanto, assim como as estruturas de produção e de comercialização como as formas 

de organização dos agricultores familiares ainda se encontram frágeis. Isso torna cada 

vez mais necessária a implementação de políticas territoriais adequadas capazes de 

ajudar os agricultores familiares a superar desafios, pois mesmo com limitações essa 

experiência já contribui para criar mercados e oportunidades. 

Em suma, a participação da sociedade e as relações com as instâncias dos 

governos, sejam elas federal estadual e municipal, deve ser aprimorada 

frequentemente, pois, a partir do estabelecimento dessas relações, as propostas de 

desenvolvimento territorial poderão ser definidas com características que promoverão 

e integrarão as potencialidades. O desenvolvimento do cooperativismo deverá 

promover uma melhor distribuição da renda, proporcionando ao agricultor e à sua 

família, condições mais dignas de vida da que aquelas encontradas em regime de 

exploração dos grandes proprietários rurais, atravessadores e políticos.   
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 Lócus da pesquisa 

  
 

Este estudo tem como delimitação espacial o Território da Cidadania Sertão 

do Apodi do estado do Rio Grande do Norte, compostos por 17 municípios, a saber: 

Apodi, Campo Grande, Itaú, Janduís, Rodolfo Fernandes, Umarizal, Caraúbas, Felipe 

Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, Messias Targino, Olho-d’água do Borges, 

Paraú, Patu, Rafael Godeiro, Severiano Melo, Triunfo Potiguar e Upanema, no qual, 

sua delimitação está dentro do programa Territórios da Cidadania1 criados pela 

Secretária de Desenvolvimento Territorial, através do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário SDT/MDA.  Na figura 1, o mapa descreve a localização do território Sertão do 

Apodi no estado do Rio Grande do Norte: 

 

       Figura 1: Mapa do Território Sertão do Apodi (RN). 

 
           Fonte: Base Territorial: DETER/SDT/MDA, 2016. 

 

O Território Sertão do Apodi possuiu 10 cooperativas agropecuárias, nas 

quais atualmente 06 cooperativas agropecuárias da agricultura familiar e 04 

cooperativas agropecuárias tradicionais, os municípios sede das cooperativas 

                                                           
1 O Programa Federal Territórios da Cidadania que vem sendo implementado a partir do ano de 2008, 
busca agrupar municípios com maior fragilidade econômica e social, de forma a coordenar ações que 
possam combater a pobreza extrema e contribuir no esforço de erradicação da miséria no país. 



56 
 

são/eram: Umarizal, Itaú, Caraúbas e Apodi, consistindo este último município, com o 

maior número de cooperativas, conforme figura 2: 

 

Figura 2: Localização do universo empírico da pesquisa, as cooperativas 
Agropecuárias do Território Sertão do Apodi/RN 

 

  Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

De forma que, analise se concentrou nas seguintes cooperativas 

agropecuárias da agricultura familiar, objeto deste estudo: Cooperativa Potiguar de 

Apicultura e Desenvolvimento Rural Sustentável - COOPAPI, Cooperativa da 

Agricultura Familiar de Apodi - COOAFAP, Cooperativa Central da Agric. Familiar do 

estado do Rio Grande do Norte - COOAFARN, Cooperativa Mista agro ind. Peq. 

Produtores de Caraúbas Ltda. - COOPERUBA, Cooperativa de Avicultura de 

Caraúbas - COOPERAV e Cooperativa de Produtores Agropecuários de Umarizal -  

COOPAU  

E nas cooperativas agropecuárias tradicionais: Cooperativa Agrícola dos 

Cerealistas de Apodi Ltda. – COOPERMIL, Cooperativa Agropecuária de Itaú Ltda. – 

COAPIL, Cooperativa Agrícola Mista do Médio Oeste Potiguar Ltda. – COTIGUAR e 

Cooperativa Regional de Apodi – COOPERA. 
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3.2 Classificação da pesquisa e coleta de dados 

 

Ao se elaborar um trabalho científico, é imprescindível o planejamento de uma 

metodologia adequada e capaz possibilitar o alcance dos objetivos almejados, de tal 

modo, ser necessário cautela por parte do pesquisador. 

A metodologia carece de rigor científico nos métodos e nas técnicas de 

pesquisa, pois, como afirma Gil (1999, p. 26), 

 

Para que um conhecimento possa ser considerado científico, torna-se 
necessário identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam a sua 
verificação. Nesta perspectiva, pode-se definir método como caminho para 
se chegar a determinado fim. E método científico como o conjunto de 
procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o 
conhecimento. 

 

A coleta de dados da presente pesquisa buscou estabelecer um retrato 

complexo e dinâmico dos fatores que promoveram as práticas cooperativista no 

Território Sertão do Apodi (RN), através de um amplo estudo descritivo, onde realiza-

se o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos do mundo físico sem a 

interferência do pesquisador. (BARROS E LEHFELD, 2007), além de tem caráter 

exploratório, pois se trata de um tema sem muitos estudos precedentes.  

Diante desse desafio, optou-se pela metodologia de estudo de casos 

múltiplos. Para Yin (2005) admite a existência de estudos de casos únicos e casos 

múltiplos, sendo o segundo tipo aconselhado pelo fato de possibilitar conclusões 

analíticas mais contundentes. Além disso, se houver distinção entre os contextos dos 

casos estudados e conclusões comuns a partir do conjunto de dados, a capacidade 

externa de generalização é entendida de forma incomensurável.  

A prática relacionada a essa pesquisa utilizou como instrumento o formulário, 

e Marconi e Lakatos (2010) relatam ainda que é a parte prática da coleta de dados, e 

quanto ao instrumento de coleta utilizado aqui corresponde a observação direta 

extensiva, onde, o formulário é caracterizado por ser um roteiro de perguntas 

proferidas e preenchidas pelo entrevistador com as respostas dos entrevistados.  

Utilizando-se de diferentes mecanismos de coleta de dados, tais como a 

entrevista semiestruturada, a consulta as atas de fundação e arquivos.  

 
 

http://oferta.vc/omi3
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A entrevista semiestruturada está focalizada em um assunto sobre o qual 
confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por 
outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para 
o autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais 
livre e as respostas não estão condicionadas a uma padronização de 
alternativas (MANZINI, 1990/1991, p. 154) 

 

O universo foco das análises foram cooperativas agropecuárias do território 

da Cidadania Sertão do Apodi. A partir da seleção deste subgrupo, acredita-se que as 

informações disponíveis são representativas para o universo deste trabalho. 

Foram analisadas 10 cooperativas Agropecuárias, sendo com moldes 

tradicionais ou da agricultura familiar. A pesquisa de campo baseou-se no 

levantamento de informações a partir de formulários semiestruturados. Através do 

resgate dos aspectos históricos da existência das cooperativas e a visão/percepção 

de suas lideranças e sócios fundadores. Onde pode-se oferecer uma maior 

flexibilidade ao pesquisador e pesquisado possibilitando a chance de ter um contato 

com a realidade dos atores. O embasamento teórico foi construído pelos dados 

secundários.  

Nas entrevistas semiestruturadas efetuou a análise de conteúdo. Constituído 

de perguntas estruturadas e semiestruturadas, ou seja, abertas e fechadas, o que 

permite mais clareza e entendimento a parti da percepção dos entrevistados, o qual 

se resume nos blocos de variáveis. As entrevistas aconteceram nos municípios e nas 

sedes das cooperativas. Os dados foram coletados de março a abril de 2016. Outra 

fonte importante usada foram as atas das reuniões dos conselhos regionais. A técnica 

de observação também foi empregada como técnica de coleta de dados, 

principalmente no que se refere a perceber a infraestrutura das cooperativas como 

unidades de beneficiamento, através de registro fotográfico. 

 Buscou-se a triangulação das informações a partir de algumas medidas tais 

como: a) aplicação de formulários; b) realização de entrevistas semiestruturadas com 

dirigentes e sócios das cooperativas; c) observações oriundas da participação direta 

em assembleias, reuniões e da observação de artefatos físicos e através de 

fotografias; d) consulta de documentos e outros dados secundários. 

Após serem definidos os passos para o desenvolvimento do estudo, foram 

definidas as variáveis analisadas para alcance dos objetivos propostos. Baseado no 

formulário que está dividido nos seguintes eixos gerais: (i) Identificação da 
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Organização, (ii) surgimento da cooperativa; (iii) potencialidades e limitações para o 

funcionamento, (iv) mercado e comercialização da produção.  No quadro a seguir 

mostra o resumo dos blocos das variáveis que serão utilizados no formulário 

(apêndice A) demonstrando os eixos norteadores da pesquisa. 

O universo da pesquisa consistiu em 10 cooperativas agropecuárias, foram 

realizadas quarenta e duas entrevistas, em quatro municípios do território: Umarizal, 

Itaú, Caraúbas e Apodi, que representa o cooperativismo, totalizando em quatro 

municípios do Território Sertão do Apodi. Nas cooperativas foi realizado visitas a 

realização da pesquisa, que resultou na identificação das práticas do cooperativismo 

no Território Sertão do Apodi/RN. Na tabela 5, está descrita as cooperativas 

agropecuárias, o respectivo número de entrevistas, dentre os quais estão presidentes 

atuais, primeiros presidentes e sócios fundadores. 

 
TABELA 5 – Distribuição das entrevistas por cooperativa 

COOPERATIVA N° ENTREVISTADOS 

COOPAPI 05 

COOAFAP 07 

COOAFARN 03 

COOPERUBA 05 

COOPERAV 02 

COOPAU 03 

COOPERMIL 03 

COAPIL 05 

COOPERA 03 

COOTIGUAR 06 

TOTAL 42 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016.  

 

O caráter metodológico desta pesquisa de tratamento de dados foi por meio 

das técnicas qualitativa e quantitativa, que proporcionará uma análise aprofundada 

sobre os fatores que promoveram as práticas do cooperativismo no Território Sertão 

do Apodi (RN), as efetividades e os entraves para o desenvolvimento recente das 

cooperativas da agricultura familiar. 

Os dados foram obtidos através de entrevistas semiestruturadas, com 

perguntas abertas e fechadas junto aos atuais presidentes e ex-presidentes. Para 

tratamento dos dados quantitativos, decorrentes da entrevista com os presidentes 

atuais foi utilizado os softwares Excel e SPSS 20, a fim de auxiliarem no tratamento 

dos dados secundários. A análise dos dados será feita por procedimentos 
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quantitativos (estatística descritiva) e qualitativos (análise de conteúdos e 

documental). 

 

Quadro 3: Quadro metodológico. 

QUESTÃO OBJETIVOS 
TÉCNICAS DE 

COLETA 
TÉCNICAS DE 

ANÁLISE 

 
 
 
 
Quais os fatores que 
influenciaram as 
práticas adotadas 
pelas cooperativas 
no território Sertão do 
Apodi (RN) 

i) discorrer sobre o 
cooperativismo no Território 
Sertão do Apodi, e as razões 

do surgimento e 
desaparecimento das 

cooperativas 

Entrevistas, 
Levantamento de 

dados 
secundários 

Análise de 
conteúdo 

ii) destacar os fatores que 
promoveram o surgimento do 
cooperativismo da agricultura 

familiar 

Entrevista, 
levantamento nas 

atas das 
cooperativas 

Análise de 
conteúdo e 
documental 

iii) identificar as principais 
potencialidades e limitações 
para o funcionamento das 
cooperativas da agricultura 

familiar 

Entrevista; 
Levantamento de 

dados 
secundários. 

 

Análise dos 
dados 

 

 

Assim, o trabalho objetiva analisar os fatores que promoveram as práticas do 

cooperativismo no Território Sertão do Apodi (RN), as efetividades e os entraves para 

o desenvolvimento recente das cooperativas da agricultura familiar. 

Na presente pesquisa, foram sistematizados os dados quantitativos referentes 

às cooperativas estudadas e realizadas análises de conteúdo dos diagnósticos. Feita 

a análise dos conteúdos, as análises foram organizadas no texto a partir de cada 

variável analisada. 
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4 AS PRÁTICAS DO COOPERATISMO AGROPECUÁRIO: HISTÓRICO, 
PRECEITOS E AS POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES NO COOPERATIVISMO 
DE BASE FAMILIAR NO TERRITÓRIO SERTÃO DO APODI (RN) 
 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados da pesquisa, de acordo com 

as categorias que foram criadas para analisar e direcionar o estudo. De tal maneira 

que, apresentam-se subseções, cada uma com sua categoria analítica, com a 

finalidade de discutir os dados coletados em campo. As categorias de análise que 

serão apresentadas a seguir são: o surgir e desaparecer das cooperativas 

agropecuárias no Território Sertão do Apodi (RN), o surgimento do cooperativismo da 

agricultura familiar, e as potencialidades e limitações para o funcionamento das 

cooperativas da agricultura familiar. 

No entanto, antes de iniciar a discussão dos resultados da pesquisa, realizou-

se um levantamento de dados, com o intuito de subsidiar um entendimento sobre os 

municípios do Território Sertão do Apodi. Utilizou-se do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estática (IBGE) e do banco de dados de Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM), para esboçar um panorama dos dezessete municípios do 

território. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 
 

O Território Sertão do Apodi está localizado no estado do Rio Grande do 

Norte, no semiárido nordestino. Caracteriza-se, de acordo com a SDT (2003), por ser 

um território tipicamente rural, em razão da população total dos municípios ser inferior 

ou igual a 50 mil habitantes.  

Para situar o ambiente do estudo, de acordo com o PTDRS (2010), o Território 

Sertão do Apodi abrange uma área de 8.280,20 km², sendo composto por 17 

municípios: Apodi, Campo Grande, Itaú, Janduís, Rodolfo Fernandes, Umarizal, 

Caraúbas, Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, Messias Targino, Olho-

D’água do Borges, Paraú, Patu, Rafael Godeiro, Severiano Melo, Triunfo Potiguar e 

Upanema. A seguir uma distribuição da população do Território Sertão do Apodi, entre 

população urbana e rural e as respectivas percentagens.  
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Tabela 6: População do Território Sertão do Apodi (RN) 

Municípios População 
População 

Urbana 
(%) 

População 
Rural  

(%) 

Apodi 

34.763 17.531 50,43% 17232 49,57% 

Augusto Severo 

9.289 5.002 53,85% 4287 46,15% 

Caraúbas 

19.576 13.704 70,00% 5872 30,00% 

Felipe Guerra 

5.734 3.875 67,58% 1859 32,42% 

Governador Dix-
Sept Rosado 

12.374 6.806 
55,00% 5568 45,00% 

Itaú 

5.564 4.789 86,07% 775 13,93% 

Janduís  

5.345 3.992 74,69% 1353 25,31% 

Messias Targino 

4.188 3.638 86,87% 550 13,13% 

Olho D' Água do 
Borges 

4.295 3.240 
75,44% 1055 24,56% 

Paraú 

3.859 3.335 86,42% 524 13,58% 

Patu  

11.964 10.159 84,91% 1805 15,09% 

Rafael Godeiro 

3.063 1.933 63,11% 1130 36,89% 

Rodolfo Fernandes 

4.418 3.734 84,52% 684 15,48% 

Severiano Melo  

5.752 2.118 36,82% 3634 63,18% 

Triunfo Potiguar 

3.368 2.197 65,23% 1171 34,77% 

Umarizal  

10.659 9.069 85,08% 1590 14,92% 

Upanema 

12.992 6.298 48,48% 6694 51,52% 

Total  157.203 101.420 - 55783 - 
         Fonte: IBGE: Contagem Populacional, 2010. Elaborado pela autora. 

 

A população urbana do Território Sertão do Apodi somadas chega a 101 mil 

habitantes, em contrapartida a rural por volta de mais de 55 mil habitantes, 

predominando assim a maior concentração de pessoas nos espaços urbanos de 

acordo com a Tabela 6.  

A seguir, será apresentado o Gráfico 1 com a distribuição da população em 

zona urbana e rural. Verifica-se que a população total do território é de 157.203 

habitantes, dos quais 64,51% residem na zona urbana e 35,49% vivem na área rural 

(IBGE, 2011). Comparando-se com os dados do Censo realizado em 2007, no qual a 

população total foi de 155.304 habitantes, houve um crescimento populacional entre 

2007 e 2010 de apenas 1,15% no território. Possui 9.152 agricultores familiares, 2.860 

famílias assentadas e 1 comunidade quilombola. Seu Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) médio é 0,63.  A densidade demográfica correspondia a 19 Km², inferior 

à média do estado, que é de 57 habitantes por Km². 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240100
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240130
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240230
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240370
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240430
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240430
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240490
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240520
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240760
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240840
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240840
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240870
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240930
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=241060
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=241100
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=241360
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=241445
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=241450
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=241460
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Gráfico 1 – Distribuição da população Urbana e Rural no Território Sertão do Apodi 

(RN) 

 
         Fonte: IBGE: Contagem Populacional, 2010. Elaborado pela autora. 

 

 

Na subdivisão dos habitantes em urbanos e rurais, observa-se que há uma 

tendência ao êxodo rural, pois se em 2007 os residentes urbanos eram de 94.663 

habitantes, em 2010 essa cifra passa a ser de 101.420. Enquanto isso, os que viviam 

na zona rural em 2008 eram 60.641. Em 2010, essa população diminuiu para 55.783 

habitantes, e ao apresentar os dados em termos relativos entre 2007 e 2010, 

constatou-se um crescimento da população urbana de 6,7%, e no meio rural houve 

redução de 8,0%. Isso significa que a diminuição da população rural foi maior do que 

o crescimento do contingente urbano. Deve-se considerar, nessa análise, o processo 

migratório da zona rural para outras partes do estado ou País. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida com-

posta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, 

educação e renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desen-

volvimento humano. A seguir o IDHM no ano de 2010 nos municípios do Território 

Sertão do Apodi, a média Territorial, do estado do Rio Grande do Norte e do Brasil na 

Tabela 7. 

 

 



64 
 

 

Tabela 7: IDHM – Território Sertão do Apodi (RN), 2010. 

Municípios IDHM - 2000 IDHM - 2010 

Apodi 0,502 0,639 

Augusto Severo 0,452 0,621 

Caraúbas 0,460 0,638 

Felipe Guerra 0,478 0,636 

Governador Dix-Sept Ro-
sado 0,450 0,592 

Itaú 0,517 0,614 

Janduís  0,471 0,615 

Messias Targino 0,472 0,644 

Olho D'Água do Borges 0,477 0,585 

Paraú 0,486 0,603 

Patu 0,515 0,618 

Rafael Godeiro 0,501 0,654 

Rodolfo Fernandes 0,496 0,604 

Severiano Melo  0,469 0,604 

Triunfo Potiguar 0,393 0,602 

Umarizal  0,482 0,618 

Upanema 0,416 0,596 

Média do Território 0,473 0,617 

IDHM do RN 
IDHM do Brasil 

0,702 
0,665 

0,684 
0,699 

Fonte: PNUD, Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil (2013). Sistematização do autor. 

 

Apresenta-se brevemente um levantamento sobre o IDHM dos municípios do 

Território, nos anos de 2000 e 2010, o município com melhor desempenho: Itaú e 

Rafael Godeiro, com um índice de 0,517 e 0,654, respectivamente, sendo considerado 

um IDHM mediano, num entanto, abaixo da média do estado do Rio Grande do Norte. 

Na outra ponta, encontra-se os municípios de Triunfo Potiguar e Olho D'Água do 

Borges, 0,393 e 0,585, respectivamente, obstante, a média do Território Sertão do 

Apodi gira em torno de 0, 473 e 0,617 nos anos 2000 e 2010. 

Alguns indicadores das atividades econômicas desse Território da Cidadania. 

A seguir, apresentaremos a Tabela 8 com alguns indicadores para visualizarmos 

alguns dados importantes. 

 

 

 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240100
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240130
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240230
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240370
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240430
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240430
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240490
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240520
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240760
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240840
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240870
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240930
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=241060
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=241100
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=241360
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=241445
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=241450
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=241460
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240840
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240840
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Tabela 8: – Distribuição dos Valores adicionados Brutos das principais atividades 
Econômicas dos municípios do Território Sertão do Apodi (R$) 

Municípios Agropecuária  Industria  Serviço  

Apodi 24.014 134.712 97.374 

Augusto Severo 3.970 1.181 10.191 

Caraúbas 10.999 58.680 39.881 

Felipe Guerra 2.120 36.802 12.157 

Governador Dix-
Sept Rosado 

2.465 
106.647 36.265 

Itaú 1.806 2.402 6.176 

Janduís  1.882 2.459 5.524 

Messias Targino 1.233 638 4.482 

Olho D'Água do Bor-
ges 1.039 2.578 4.071 

Paraú 1.929 1.817 3.879 

Patu 2.455 2.094 14.739 

Rafael Godeiro 1.195 418 2.809 

Rodolfo Fernandes 1.590 659 5.063 

Severiano Melo  1.958 1.021 7.438 

Triunfo Potiguar 1.457 851 3.035 

Umarizal  1.191 2.466 17.863 

Upanema 4.316 26.564 14.828 
Fonte: IBGE Cidades, 2011. Elaborado pelo o autor. 

 

No setor de agropecuária os municípios de Apodi e Caraúbas têm um 

relevante desempenho comparados aos demais municípios do território. Por razões 

históricas e naturais, municípios próximos tendem a apresentar similaridades.   

De modo geral, a região Nordeste tem atraído elevados investimentos para 

seu setor econômico industrial. Além do que, a atividade industrial da região está em 

ascensão, isso acontece em decorrência de melhorias ocorridas nas indústrias nativas 

e da chegada de inúmeras empresas oriundas de outras partes do Brasil. No Território 

Sertão do Apodi se destaca no setor industrial os municípios de Apodi e Governador 

Dix-Sept Rosado, atrelados a grandes empresas como: cerâmicas, petróleo, 

respectivamente, estes municípios agregados somam mais da metade da produção 

industrial. 

Para confirmar essas informações demonstra se no Gráfico 2 a distribuição 

dos valores adicionados Brutos das principais atividades Econômicas dos municípios 

do Território. 

 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240100
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240130
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240230
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240370
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240430
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240430
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240490
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240520
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240760
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240840
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240840
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240870
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240930
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=241060
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=241100
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=241360
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=241445
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=241450
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=241460
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240430
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240430
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Gráfico 2 – Distribuição dos Valores adicionados Brutos das principais atividades 
Econômicas dos municípios do Território Sertão do Apodi (R$) 

 
Fonte: IBGE Cidades, 2011. Elaborado pelo o autor. 

 

Nesse Território, as atividades econômicas que se destacam são serviços 

desempenham a maior participação na economia, e a agropecuária, em alguns 

municípios tem maior destaque. A Agropecuária é constituída principalmente, pela 

produção da agricultura temporária e permanente, produção animal e produção de 

origem animal, entre outros.  

 

 

4.2 O SURGIR E O DESAPARECER DAS COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS NO 
TERRITÓRIO SERTÃO DO APODI (RN) 

 
O surgimento do Cooperativismo Agropecuário Tradicional no território Sertão 

do Apodi (RN) iniciou de maneiras distintas. A Cooperativa pioneira no território foi a 

Cooperativa Agropecuária de Apodi Ltda. - CATRAL, fundada no dia 30 de dezembro 

de 1940, no município de Apodi, resultado de um movimento encabeçado por 

elementos locais, ajudado e incentivados pelo Padre Renato Menezes, que fez fusão 

com a Cooperativa Agrícola dos Cerealistas do Apodi Ltda. – CACAL e formaram a 

Cooperativa Regional Mista Apodi Ltda. -  COOPERMIL.  

O desaparecimento de cooperativa no Território Sertão do Apodi, foi a 

COOTIGUAR, através da dizimação da única cultura da cooperativa, a do algodão. E 

a paralização da COOPERA, que o intuito de sua criação esteve ligado a um programa 

especifico, e após o termino do programa as atividades foram paralisadas. Na tabela 
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9, estão relacionadas as cooperativas agropecuárias tradicionais no Território, ano de 

fundação e situação atual. 

 

Tabela 9 – Cooperativas Agropecuárias Tradicionais no Território Sertão do Apodi 
(RN) 

RAZÃO SOCIAL SIGLA 
MUNICÍPIO 
DA SEDE 

ANO DE 
FUNDAÇÃO 

SITUAÇÃO 

Coop. Regional 
Mista Apodi 

Ltda 
COOPERMIL Apodi 

 
02.09.1967 

 
Ativa 

Coop. Agrícola 
Mista do Médio 
Oeste Potiguar 

Ltda. 

COTIGUAR Umarizal 
 

23.05.1966 
 

Desativada 

Coop. Agrope-
cuária de Itaú 

Ltda 
COAPIL Itaú 

 
15.09.1968 

 
Ativa 

Coop. Regional 
de Apodi 

COOPERA Apodi 2005 Paralisada 

Fonte: Pesquisa de campo, 2016 

 

Verifica-se que a Cootiguar está desativada, o fato que encerrou suas 

atividades, já a Coopera está paralisada e segundo os sócios fundadores pretendem 

voltar as atividades. Abaixo será apresentado contexto histórico, preceitos e os fatores 

que influenciou as práticas adotadas pelas cooperativas no território Sertão do Apodi, 

dados da pesquisa de campo e de fontes secundárias. 

 

4.2.1 Cooperativa Regional Mista Apodi Ltda. (COOPERMIL) 

 

A Cooperativa Regional Mista Apodi Ltda. (COOPERMIL), situada na zona 

urbana do município de Apodi (RN), foi fundada em 23 de setembro de 1967, como 

resultado de uma fusão entre a Cooperativa pioneira no território, a Cooperativa 

Agropecuária de Apodi Ltda. - CATRAL, fundada no dia 30 de dezembro de 1940, no 

município de Apodi, por meio de um movimento encabeçado por elementos locais, 

ajudado e incentivados pelo Padre Renato Menezes. E a Cooperativa Agrícola dos 

Cerealistas do Apodi Ltda. – CACAL. 

 
 
A COOPERMIL, foi uma fusão de uma outra cooperativa que existia a 
CATRAL, onde o presidente era Valdemiro Pedro Viana, e tinha na outra 
Pastor Diomédio, a CACAL. Pois eles sentaram e viram que duas 
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cooperativas de produção do mesmo município não eram viáveis. E decidiram 
fazer a fusão e criaram a COOPERMIL. 
 
 

O surgimento da CACAL foi por meio de um trabalho de base na Associação 

dos Pequenos Agricultores do Vale do Apodi – APAVAP. No ano de 1962, quando 

Diomédio Alves da Silva, conhecido como Pastor Diomédio, natural do município de 

Martins (RN), chegou em Apodi para desenvolver um trabalho no município contanto 

com apoio da Federação Evangélica do Brasil.  Com um grupo de produtores do Vale 

do Apodi, região característica do município, criou a APAVAP, cuja a finalidade era a 

constituição de uma cooperativa que ocorreu somente no ano de 1964, a CACAL.  

O objetivo da CACAL era atender as necessidades do rurícola e o 

consequente carregamento de recursos originários de organizações nacionais ou 

internacionais, como Bancos Oficiais. Assim, funcionou a APAVAP como suporte para 

que fosse constituída a CACAL, a “APAVAP foi a mãe da cooperativa “. A seguir, têm-

se os trechos dos depoimentos que retratam a conjuntura desse cenário descrito. 

 
O nome da COOPERMIL era CACAL, e foi fundada 02 de setembro de 67, 
depois que o pastor Diomédio chegou em Apodi, vindo Martins, ele criou uma 
associação a APAVAP, com o tempo ele comandando a associação, as 
pessoas falaram porque não forma uma cooperativa? Então ele se informou 
lá em Natal que estava com esse movimento do cooperativismo e juntou ele 
e mais 31 pessoas e formaram a CACAL. (Entrevistado 1) 
 
Era atender os produtores rurais do arroz, primeiramente. E Diomédio era 
evangélico e os americanos andava por aqui e tinha dinheiro e pra organizar 
a produção e acabar com a questão do atravessador. (Entrevistado 2) 
 

 

 

O objetivo inicial da CACAL era atender os produtores rurais da região do 

Vale, caracterizada por um histórico na produção do arroz vermelho, “da terra”, com o 

intuito de organizar a produção e eliminar o atravessador. No entanto, com o passar 

dos anos e com o auge da cultura do algodão, cooperativa deixou de comercializar o 

arroz e passou para o algodão, na realidade, a COOPERMIL caracterizou-se de 

culturas por época. 

 
Saiu da produção de arroz e centrou na produção de algodão e na década de 
80 e com aquele pico da queda do algodão no estado do Rio Grande do Norte 
(Entrevistado 3) 
 
Então eles abraçaram e a cooperativa até existe, só que daí pra cá mudaram 
de atividade. Teve uma época que foi o arroz, depois o algodão e com a 
questão do bicudo tornou-se inviável a cultura do algodão. Depois partiu para 
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a questão do supermercado e a indústria de esmagamento de caroço de 
algodão, cada uma foi uma época, quando acabava uma ia pra outra. 
(Entrevistado 2) 

 

Com o auge da cultura do algodão, ocorreu uma grande procura parar ser 

sócios da cooperativa, mas existia uma restrição estatutária. Onde a cooperativa 

somente abrangia o município de Apodi, assim ocorreu a reforma do estatuto e 

abrangeu para a região. “E ai foi mudado para COOPERMIL, passou a ser da região 

e ai vinha carradas de pessoas, caminhões cheias de pessoas e vinham receber 

dinheiro para plantar algodão e vendiam a cooperativa. E cresceu muito e colocou o 

supermercado para vender aos associados”. (Entrevistado 4) 

A COOPERMIL, era essencialmente ligada à agricultura. Possuía um posto 

de revenda de produtos agrícola e veterinários, na época, esses produtos quem 

vendia era a cooperativa. Era um posto de revenda para a população, no entanto, os 

a venda para os associados ocorria com um preço diferenciado com um percentual 

de desconto. 

Com a expansão da cooperativa nos anos 70, contava com um quadro social 

com um grande número de pessoas, onde a cooperativa era uma referência muito 

importante para os pequenos agricultores. E com a expansão das atividades começou 

a fazer pequenos empréstimos aos sócios para financiar sua produção. 

 

 [..] veio o período que vinham uns dinheiros, naquela época o governo 
financiava a produção, fazia os empréstimos e não sei por qual motivo tinha 
uns perdão. Perdoava né as dívidas, que é a remição de dividas, que a gente 
chamava perdão. Muita gente pegou dinheiro na cooperativa e teve aquela 

dívida no final totalmente perdoada, muita gente em Apodi. (Entrevistado 1) 

Diomédio foi contraído do repasse para os associados e teve uns que 
liquidaram e outros não liquidaram. E estamos com dívida com o banco. E 
estamos com nossa estrutura toda parada sem ter como acesso ao crédito, 
devido ao crédito que ele repassou aos associados. (Entrevistado 3) 

 

Por meio da expansão cada vez maior, a cooperativa começou a avançar a 

ter empréstimos maiores. Alguns cooperados pagaram suas dívidas e outros não, 

trazendo consequências até os dias atuais com processos perante a justiça. 

No entanto, constatou-se que a cooperativa exerceu um papel importante no 

município de Apodi. No início da década de 70, ainda não existia Banco em Apodi, e 

o primeiro banco que chegou em Apodi, foi o Banco do Brasil no ano de 1976.  Mas a 



70 
 

cooperativa fornecia o dinheiro aos associados através de saque que Diomédio fazia 

no município de Mossoró e cada vez mais a cooperativa tornou-se um chamativo para 

os sócios e população. 

Bem como influenciou o surgimento da cooperativa do Itaú que trabalhava 

com caju, onde firmaram uma parceria. Os sócios produtores de caju o direcionamento 

era a COAPIL, e quem daqui era produtor de algodão o direcionamento era a 

COOPERMIL. 

Na década de 80, em seu maior pico de expansão, com uma grande produção 

de algodão, foi criada a usina essencialmente de algodão, que Diomédio chamou de 

parque Industrial. Comprava algodão do produtor rural, comprou as maquinas e 

rodava. Gerou mão de obra, emprego, o maior gerador de empregos do município de 

Apodi era a cooperativa. No entanto, passou a operar com moldes comerciais, onde 

o foco era a expansão.  

A cooperativa ficou tão grande que eu que vivi esse começo, achei que ela 
começou as finalidades. Começou a perder o princípio porque não tinha mais 
como vender mais barato para o associado. A cooperativa mudou um pouco 
o rumo do posto de vista de crescimento, ela viu mais a questão de se 
expandir e crescer. Abriu um posto de revenda em Janduís, era muito grande, 
pra os sócios, mas tinha também a renda da cooperativa, vendia muito 
algodão, tinha muito lucro e começou a muer o algodão para fazer a torta que 
era o residiu. Enfim, tornou-se uma coisa mais comercial. (Entrevistado 2) 

Diante do relato, percebeu-se que as práticas de cooperação passaram a ser, 

basicamente, com base econômica. Em sua maioria das vezes as práticas do 

cooperativismo são transformadas em meros instrumentos de mercado. 

Segundo a percepção dos entrevistados nesta pesquisa, o que dizimou o 

algodão foi quando surgiu a “praga do bicudo”2. Foi a partir de então que a cooperativa 

(COOPERMIL) entrou em momentos difíceis. Para continuar a beneficiar, produzindo 

o residiu, passou a comprar o carroço de algodão no estado de Goiás, mas os custos 

eram elevados de forma gradual, até que chegou a fechar o supermercado. 

Após a cultura do algodão ser dizimada, a cooperativa não caminhou com 

outras alternativas. Diomédio era uma pessoa de outro tempo e muito focado e depois 

que acabou o algodão, e chegou a pensar que a cooperativa tinha acabado. Ainda 

                                                           
2 No entanto, ressalta-se o momento em que o país se encontrava onde a abertura comercial foi um dos grandes 

elementos para a parada da produção de algodão, o mercado, onde abriu o mercado e entra o algodão da África 
no Brasil. 
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chegou a adquirir alguns equipamentos para a cultura do milho, mas não chegou a 

trabalhar, pois existia dificuldades de financiamento. 

Atualmente a estrutura física, a usina da cooperativa encontra-se arrendada. 

O beneficiamento e comercialização através da cooperativa, é realizada pelo 

arrendatário. Atuam de forma extremamente setorial e reúnem cooperados em torno de 

uma cadeia produtiva, com grandes estruturas de beneficiamento.  

O Parque Industrial, assim chamado por Diomédio é uma grande usina de 

beneficiamento de algodão, fruto de doações com instituições Europeias que 

possuíam recursos para incentivar o cooperativismo, dinheiro conseguido a fundo 

perdido.  

Diomédio conseguiu através disso a fundo perdido que a gente chama, o 
dinheiro para construir aquela usina.  (Entrevistado 3) 

O parque funciona arrendado na parte de esmagamento, a torta de algodão. 
A época do algodão comprava em rama e tinha o processo de 
descaroçamento, esmagava o carroço pra fazer torta para a alimentação 
bovina e vendia o óleo. O algodão foi o ouro branco daquela época. 

(Entrevistado 1) 

 

A COOPERMIL, exerceu grande influência para o município de Apodi e 

região. O Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS da cooperativa 

era o maior do município, consequência do ciclo do algodão. A cooperativa tornou-se 

uma referência. Primeiro, pela a credibilidade do Pastor Diomédio, a honradez pesou 

muito, onde seu principal interesse era o cooperativismo. Segundo, ele não era 

político, não tinha nenhum envolvimento com nenhum partido, o foco dele era ajudar 

os associados. No entanto, após a sua morte muitas pessoas passaram pela 

cooperativa, onde não adquiriram os princípios do cooperativismo ou até mesmo não 

acreditam, descaracterizando o cooperativismo ao longo dos anos. 
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4.2.2 Cooperativa Agrícola Mista do Médio Oeste Potiguar Ltda. (COTIGUAR) 

 

A Cooperativa Agrícola Mista do Médio Oeste Potiguar Ltda. (COTIGUAR), 

situava-se na zona urbana do município de Umarizal (RN), e foi fundada em 23 de 

maio de 1966. Consistiu em uma cooperativa de produtos rurais de algodão com 

atuação em aproximadamente 12 municípios do oeste potiguar. Por estar localizado 

em uma região produtora de algodão, esta era sua única atividade econômica, o 

surgimento fundamentou-se no auge de alguma cultura. 

O fundador da cooperativa foi José Abílio de Souza Martins Filho (“Zezito”), 

onde eleito prefeito do município de Umarizal no ano 1965, exercia forte influência 

política. A Cooperativa surgiu no ano seguinte a sua eleição e no meio de uma grande 

produção de algodão no município e também na região. A seguir, têm-se os trechos 

dos depoimentos que retratam a conjuntura desse cenário descrito. 

 

Fui sócio todo tempo que existiu. Todo tempo. Ela foi fundada em não lembro 
não....acho que na década de 60. A cooperativa do algodão surgiu desse 
jeito: o compadre Zezito reuniu nos, 60 agricultor e fundou a cooperativa, com 
60 agricultor. Chamou nos, se reunimo. Nós já era produtor de algodão a 
muito tempo. E Zezito tinha a propriedade, grande propriedade. E reuniu e a 
gente fundou com 60 agricultor e tumou emprestado 10 mil naquele tempo, 
foi o primeiro empréstimo que aquela cooperativa fez. Ai dividiu com a gente. 
(Entrevistado 4) 

 

Nos depoimentos, é notória que a cooperativa teve um idealizador, no qual, 

constituiu a cooperativa. Onde reuniu um grande número de produtores de algodão. 

E a partir dessa cooperativa o município começou a crescer e exerceu tamanha 

influência no município e na região, que foi um meio para instalar agências bancarias, 

tornando Umarizal um município polo para os demais ao seu entorno, a seguir, tem-

se o depoimento dos sócios que fundamentam tais afirmações: 

 
Influencia demais, com o desenvolvimento como o todo. Trouxe tanta coisa 
como o banco do brasil. E Umarizal era um antes e depois do algodão, foi um 
divisor de agua o algodão aqui. Era um povoado e depois cresceu. 
(Entrevistado 6) 
 
 

A cultura do algodão teve seu apogeu na região semiárida do estado do Rio 

Grande do Norte, durante a década de 60, quando então se torna o principal produto 
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do estado. Um dos municípios do Médio Oeste Potiguar que mais se destacava nessa 

época no estado foi o município de Umarizal. O município viveu seus anos de glória, 

era uma das cidades do Estado que mais se desenvolvia, onde a Cooperativa gerava 

emprego e renda tanto para o município de Umarizal, como para os municípios da 

região. Por causa da produção do algodão contava com uma das maiores feiras da 

região, assim a Cootiguar em Umarizal, teve elementos para o desencadeamento, 

avanço com a chegada do Banco do Brasil, Banco do Nordeste que transformou na 

expansão. Assim, o crescimento do município de Umarizal, transformou-se em uma 

cidade polo3 na região. 

No que diz respeito a cooperativa que produziam algodão em quantidades 

razoáveis, tinham sua máquina de descaroçar. Essa máquina era movida por tração 

animal e produzia pelo chamado sistema de rolo (separando o caroço do algodão da 

pluma, por compressão).  

O “ouro branco”, como era conhecido o algodão, entre a década de 60 e 80 

abrangeu picos de produção no Estado do RN e alavancou a economia do Estado no 

cenário nacional, e assim, trouxe riqueza a muito e fez municípios prósperos. Como 

verifica-se no gráfico 3, a produção de algodão do Estado do Rio Grande do Norte por 

ano. 

Gráfico 3: Produção de Algodão em caroço no Estado do Rio Grande do Norte, por 

ano (Toneladas) 

 
                       Fonte: Censo Agropecuário, IBGE, Serie Históricas. Elaborado pelo autor. 

                                                           
3 Como sendo um centro econômico dinâmico de uma região, país ou continente e que seu crescimento exerce 

uma influência sobre a região circunvizinha; dessa forma, criando um fluxo entre a região para o centro e vice-
versa.  Assim, os polos são propulsores do processo de desenvolvimento da região; por exercer um importante 
papel na dinamização econômica da região em que está inserido. 
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O algodão, juntamente com culturas alimentares como milho, feijão, 

mandioca, etc, tornou-se nossa principal cultura comercial. No entanto, essa realidade 

sobreveio a mudar no final da década de 50, quando uma série de modificações 

começaram a ocorrer no país. A produção no Estado do RN foi crescente ao longo 

dos anos, até o início da década de 80, quando ocorreu a dizimação da produção e 

anos posteriores a produção caiu consideravelmente. 

A produção de algodão e seus manufaturados se constitui em um dos ramos 

de maior relevância para as economias brasileira e nordestina. A cadeia produtiva do 

algodão é de grande importância social pelo número de empregos que gera direta e 

indiretamente. A cultura perdeu importância em termos de área e volume de produção 

na região semiárida do Nordeste, onde era tradicionalmente cultivada. (VIDAL; 

COÊLHO, 2010) 

O cenário dos algodoeiros era de vastos pastos em todo o estado, segundo 

relatos dos entrevistados “pareciam nuvens em pleno solo” dada a imensidão das 

plantações. No Estado do Rio Grande do Norte, ocorreu do auge ao declínio do 

Algodão em uma serie de anos. 

Um momento histórico, onde a indústria têxtil estava sofrendo modificação 

profundas. O grande elemento para a parada da produção de algodão foi abertura 

comercial, o mercado, onde abriu o mercado e entra o algodão da África no Brasil, 

existia algodão mais barato e a fronteira agrícola abre para a produção de algodão no 

mato grosso com tecnologia aumentou a produção, enquanto a produção aqui era 

baixa. Momento de mudança na economia brasileira, entra algodão A indústria têxtil 

muda. Abre uma fronteira agrícola em termos de produtividade e não houve como 

concorrer. 

Onde também se destaca que essa região era uma das maiores produtoras 

de algodão mocó, e esse tipo de algodão sofreu com a “praga do bicudo” que infestou 

as plantações e os sócios não deram continuidade com outra cultura ou outra 

variedade de algodão. A partir de então que a COOTIGUAR começou o processo de 

desaparecimento da cooperativa, já que possuía apenas uma única cultura, a do 

algodão.  A seguir os trechos das entrevistas sobre o desaparecimento da 

cooperativa: 
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Acabou-se o algodão, acabou-se a cooperativa. E ficou ruim pra todo mundo. 
Quando se acabou o algodão acabou-se tudo, era o ouro branco, o algodão. 
Ai piorou, só plantei feijão, mi e pagar conta. O bicudo foi o pior, foi quem 
matou nos. (risos) foi quem acabou com tudo. A cooperativa fechou porque 
acabou o algodão. Mas era pra continuar em outro ramo. Então porque 
acabou o algodão era pra acabar a cooperativa? Não. Era pra continuar em 
outro ramo. Agora eles que ficaram rico. Rapaz, os ratos comeram tudo. 
(Entrevistado 5) 

Nas entrevistas percebe-se que o desaparecimento da cooperativa se deteve 

após a dizimação das plantações de algodão em consequência da “ praga do bicudo”.  

Não há um entendimento entre os sócios sobre o porquê a cooperativa não integrou 

outro ramo, as últimas atividades da cooperativa, bem como não sabem informar das 

últimas vendas, isso acarretou um descredito ao cooperativismo no município até os 

dias atuais. 

Mas com o desaparecimento/fechamento da cooperativa uma numerosa parte 

dos sócios, foram ser cooperados na “cooperativa de Itaú”, Cooperativa Agropecuária 

de Itaú Ltda. – COAPIL. 

 
Fui sócio da cooperativa de Itaú. A COAPIL foi crescer depois que aqui 
fechou. E fui sócio de lá pra ter mais facilidade dos financiamentos e tinha 
essa facilidade. Tinha uma linha de crédito. A maior vantagem era isso a 
dificuldade de ir no banco, mas com uma ruma de gente e era muito 
desinformado (Entrevistado 8)  

 
Assim, para atender os novos sócios a COAPIL passou a trabalhar com 

algodão, no entanto, o principal objetivo da transição desses sócios estava em buscar 

outra cooperativa, já que a COOTIGUAR tinha fechado e para os empréstimos que a 

cooperativa intermediava. 

De tal modo, percebeu-se que quando a cooperativa está intimamente ligada 

apenas a uma atividade produtiva, torna-se dependente. E quando a cultura acaba os 

sócios da cooperativa não deram continuidade com outras culturas. 
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4.2.3 Cooperativa Agropecuária de Itaú Ltda. (COAPIL) 

 

A Cooperativa Agropecuária de Itaú Ltda. (COAPIL), está situada na zona 

urbana de Itaú-RN, fundada em 15 de setembro de 1968. Consiste em uma 

cooperativa de produtos rurais de caju com atuação em aproximadamente 23 

municípios, onde comtempla o Território Sertão do Apodi (RN) e a região do Alto Oeste 

Potiguar. Por estar localizado em uma região produtora de caju, cultivadas 

principalmente nos municípios de Itaú, Rodolfo Fernandes e Severiano Melo, esta é 

sua principal atividade econômica.  

O processo de fundação da cooperativa partiu da iniciativa de 04 grandes 

produtores da região: Nelson Diogenes, Joaquim Maria, Sobrinho Ferreira e Clidenor 

Melo, onde o ultimo era prefeito do município de Itaú, onde sua trajetória política inicia 

como vereador de 1963 a 1964.  Não terminando o mandato de vereador, foi 

convocado para disputar a prefeitura, tornando-se o 3º Prefeito de Itaú de 1965 a 

1969. Depois exerceu mais 3º mandatos como Prefeito de Itaú, onde exercia influência 

política. A seguir, têm-se os trechos dos depoimentos que retratam a conjuntura desse 

cenário descrito: 

 

Quando foi para fundar essa cooperativa que naquela época foram 4 sócios, 
tinham que colocar o capital pra começar ali. Que foi Nelson Diogenes, 
Joaquim Maria, Sobrinho Ferreira e o Clidenor Melo (Entrevistado 10) 

Na época quem era o presidente era Nelson Diogenes, Clidenor nem se 
envolveu muito. Era prefeito e deu uma forte força pra fundar a cooperativa e 
a EMATER. É tanto que a inauguração foi tudo num dia. Ai ele fundou, mas 
ele disse que não era cooperativista mesmo, foi mais pra outras pessoas 

tomarem conta. (Entrevistado 12) 

 

Postula que a educação cooperativa pode ser uma alternativa de solução que 

permita às cooperativas superar o desafio de ser competitivas, sendo paralelamente 

protagonistas do desenvolvimento. Um bom trabalho de educação cooperativa reflete 

no conhecimento da organização pelos cooperados. No entanto, percebe-se que a 

não formação em cooperativismo, caracteriza como cooperativa de um único “dono”, 

talvez pela não educação cooperativista. Apesar de Nelson Diogenes ser o primeiro 

presidente da cooperativa, mas não exercia o cargo. 
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Só que Nelson Diogenes era presidente só de fachada, porque naquela 
época ele não se entendia muito não. Então quem dominava ai era Clednor 
Melo, que na época era prefeito, como sempre o político tem um jeito de 
dominar tudo. Ai Nelson Diogenes, foi presidente por muito tempo, e teve um 
problema de desfalque grande, onde fizeram compra, fizeram tudo pra essa 
cooperativa pra eles pagar e ele endoiou, e era muito bruto e vieram pra ele 
pagar, mas ai ele disse que só pagava quando todos que roubaram tivesse 
debaixo da terra. Sei que foi uma confusão tão grande dessa cooperativa, ai 
ele entregou. (Entrevistado 11) 

 

Assim, o passo principal da cooperativa esteve, principalmente, depois que 

seu Clidenor assumiu e teve essa ideia de criar o Parque do Caju. O parque sua 

construção foi financiamento pelo banco do Brasil e Banco do Nordeste, onde realizam 

empréstimos com vários fornecedores, BNDS também. O início da construção ocorreu 

no ano do final de 1978 pra o início de 1979 para fábrica de castanha mecanizada, 

um corte mecânico. Na época, o caju que era o forte da região, entre a década de 70, 

80 e 90 o forte mesmo era o caju.   

Na década de 90, a COAPIL chegou a produzir 4.000 toneladas de castanha 

por ano, possuindo aproximadamente 1.999 produtos associados. Mas iniciou na 

castanha e posteriormente no suco. E depois o financiamento para a unidade da polpa 

de fruta. 

 
Na época do pico castanha só aproveitava só a castanha mesmo, o 
pseudofruto aproveitava alguma coisa para a ração, mas a maioria era 
jogado. (Entrevistado 14) 

 

Com o desperdício do pseudofruto, Clidenor despertou para uma outra 

oportunidade de empreendimento, no ano de 1979 começou o suco, E inaugurou a 

indústria de suco, logo Clidenor era o maior produtor de castanha de caju e feijão e a 

cooperativa cresceu muito. 

Eu peguei o caju pro suco, e antes eu estruía. Deixava la na roça, depois que 
começou a trabalhar com o suco o caju tirava a despesa da castanha, era 
bom demais. Pode acreditar que melhorou muito e num tinha despesa. O 
suco agregou tudo. (Entrevistado 13) 
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Clidenor tinha muita credibilidade: “o home quando chegava no banco era 

dono do banco” (Mineral), isso facilitava suas ações na prefeitura e na cooperativa, 

onde também se tornou um meio de empregar a população do município.  

Quando ele entregava a prefeitura ele dizia logo, olhe vcs não podem deixar 
de mim ajudar nessa indústria. E chegou a ter quase 400 funcionários e a 
maioria mulher e emprego era muito difícil. Essa indústria ajuda muito ao 
município, quando o povo chegava pedindo emprego e cidade pequena 
limitada. Ele fazia de tudo pra funcionar a indústria pra gerar emprego. 
(Entrevistado 11) 

 

Com o corte manual da castanha, onde sua produtividade era muito maior do 

que a mecanização, já que perdia muito a produção e também tinha a questão social 

que empregava muito na cidade, onde envolvia uns 200 a 300 funcionários só na parte 

da castanha, sem falar na castanha que as mulheres levavam para casas ser 

deslipiculada lá ne, as mulheres faziam fila, e cada uma levava cerca de 20kg para 

suas casas, naquela época.  

A principal atividade econômica da cooperativa, inicialmente foi a castanha de 

caju, posteriormente a indústria de suco de caju in natura, fornecendo para grandes 

empresas. Mas a cooperativa tinha uma parceria com a cooperativa de Apodi 

(COOPERMIL), onde os sócios produtores de algodão da COAPIL, forneciam o 

algodão para a COOPERMIL, e os sócios da COOPERMIL produtores de castanha, 

forneciam para a COAPIL. A seguir um depoimento dos sócios: 

 

A gente começou colocando o algodão que ele levava para Apodi e depois a 
gente ficou colocando a castanha. E o Algodão mesmo levava direto pro 
Apodi. Começou recebendo aqui, mas depois nos passamu a colocar direto, 
e lá era cooperativa também que eu era sócio. Fui sócio também da 
cooperativa de Umarizal a do algodão. (Entrevistado 10) 

 

Uma das características identificada nos sócios das cooperativas tradicionais 

do território Sertão do Apodi, é que participavam de várias cooperativas. E um dos 

motivos estava intimamente ligada por ter vários “lugares” para entregar a produção. 

“Nos colocava em todas as duas, uma semana pra uma e uma semana pra outra 

porque nunca elas tinha dinheiro suficiente. E nós aqui colocava todo dia e butava em 

uma e outra”. (Infraestrutura) A não possuía apenas uma cultura, mas beneficiava 

inicialmente somente a castanha, posteriormente, expandiu para o aproveitamento do 
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pseudofruto para beneficiar o suco. Contava também com supermercado da 

cooperativa, isso tornava a cooperativa chamativa para a população. 

Outro serviço oferecido pela cooperativa eram os empréstimos através de 

vários bancos, um deles era o Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A. (BNCC) 

foi criado em 1951 com objetivo de assegurar assistência e amparo financeiro 

às cooperativas, mediante a realização de atos e operações peculiares, para que 

estas financiem diretamente os seus associados. 

 

Depois do ano de 74 o BANCO BNCC, só trabalhava com as cooperativas. E 
o banco fizeram umas sabotagens. Foi após esse ano, foi que Clidenor 
assumiu a cooperativa. Onde os gerentes de ambas cooperativas só 
lideraram a primeira parcela dos empréstimos e depois ficaram com o resto e 
foi pra conta dos sócios e quando chegou a carta a diretoria se assustou e foi 
quando descobriu, o gerente que estava roubando. (Entrevistado 13) 

 

Mas na década de 90, o Poder Executivo foi autorizado pela Lei 8.029, 12 de 

abril de 1990, a extinguir várias entidades da administração pública, dentre elas o 

BNCC. Isso reflete até os dias atuais, com a extinção do BBCC, onde as cooperativas 

não possuem linhas de crédito. 

O Banco do Brasil, também financiava credito aos sócios da COAPIL para o 

algodão e cajueiro. “Nos recebia a produção do sócio que tinha sido beneficiado com 

o credito rural, nos financiava e eles entregavam o produto da safra. (Turismo e Lazer). 

Quando encerrou o ciclo do algodão, existiu uma carência para quitar os empréstimos, 

e assim a cooperativa teve que devolver o dinheiro para o agricultor, assim, com um 

prazo a mais e o dinheiro foi devolvido para os agricultores, e muitos posteriormente 

não pagaram mais. 

O histórico da COAPIL mostrou sua importância social, especialmente na 

geração de empregos e renda nos municípios que compõem o Território Sertão do 

Apodi como do Alto Oeste potiguar, principalmente em Itaú, pessoas eram ocupadas 

na produção e beneficiamento da castanha do caju, chegando a comercializar com 

outros países. 

No entanto, com o passar dos anos e com a saída de seu principal idealizador 

Clidenor, e por questões por parte de alguns e empréstimos não quitados gerou 

dividas que a cooperativa possui até os dias atuais.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cooperativas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o_p%C3%BAblica
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4.2.4 Cooperativa Regional de Apodi (COOPERA) 

 

A Cooperativa Regional de Apodi – COOPERA, situava-se na zona urbana do 

município de Apodi (RN), e foi fundada em 20 janeiro de 2005. A constituição da 

COOPERA se deu por incentivo da Petrobras para desenvolver o programa de 

biodiesel da Petrobras. O objetivo o plantio de sementes de girassol plantada por 

agricultores familiares e duas cooperativas, uma da região do Mato Grande e outra do 

Vale do Apodi, no estado do Rio Grande do Norte. 

A expectativa do projeto estava que a cultura do Girassol apresentar bons 

resultados no Estado para os agricultores que plantaram conforme a recomendação 

técnica. A implantação baseado em Núcleos de Produção para minimizar as 

dificuldades dos agricultores da agricultura familiar e assegurar a aplicação de todas 

as recomendações técnicas necessárias para uma boa produção e, 

consequentemente, melhorar a renda dos agricultores. 

 

 O programa da Petrobras que nos incentivou para abrir essa cooperativa 
para a produção de biocombustível. Que eles iam dá o incentivo pra plantar 
girassol e tinha o pinhão-manso, que a produção de óleo era bem maior que 
outras culturas, no caso da soja e do algodão. Ai a finalidade da coopera foi 
abrir, pra a gente associar produtores e desenvolver o programa da Petrobras 
do Biocombustível (Entrevistado 15) 

 

Nesses depoimentos, é notória que a cooperativa foi criada para um único fim, 

no qual, resumiu-se em gerir um programa. Onde, na realidade o foco para 

desenvolver o programa era a COOPERMIL, no entanto, o programa tinha que ser 

agricultor familiar, porque tinha o benefício de incentivo que se fosse comprovado que 

era da agricultura familiar. Assim, criaram a COOPERA.  

 

A coopera foi fundada em 2005, ai juntamos os sócios, criamos os sócios ai 
conseguimos plantar ainda uns dois a três anos girassol. Só que veio os anos 
de seca e a Petrobras, sua unidade que ia beneficiar não ficou pronta na 
época, ficou pronta agora em Quixadá/CE. Houve dois problemas no 
programa, a seca, porque era uma cultura de sequeiro e a unidade que a 
Petrobras ia fazer para beneficiar o Óleo não ficou pronta na época que a 
gente produziu, parou e não sei porque. (Entrevistado 17) 
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O programa contava com o financiamento para a produção e compra do 

produto girassol. Onde o produtor realizava a colheita e para comercialização, o fiscal 

da Petrobras acompanhava todo o processo da produção, disponibilizaram um técnico 

para o projeto. 

 

Comprava os insumos e plantar, depois veio a etapa da assistência técnica, 
e o governo dava um credito através do BNB, com assistência técnica. Ia 
preparava as terras e tudo e não vinha as chuvas. E foram bem 3 anos desse 
jeito. (Entrevistado 16) 
 
E a Petrobras ficava como dona do produto, só que a COOPERA era quem 
administrava a logística. (Entrevistado 15) 
 

A escolha do município de Apodi, se deteve por ser um grande produtor de 

petróleo, assim uma das instruções estava em beneficiar nessas áreas que fossem 

produtoras de petróleo para ter um benefício na região que fosse produtora de 

petróleo. 

Os sócios eram da chapada, região característica do município onde se 

concentra a maior parte projetos de Assentamento de Reforma Agraria do município 

de Apodi. Inclusive não era uma exigência total, mas uma orientação da Petrobras, 

para procurar os sócios eram as propriedades que produz Petróleo. 

No entanto, o desenvolvimento dessa cultura era inviável, nos custos de 

produção era inviável para o mercado, pois a compra e preço que era pago pelo 

produto, baseava-se no preço que a bolsa de valores no momento da compra e só 

existia um único comprador do produto, a Petrobras. A concorrência com grandes 

produtores de girassol como o estado da Bahia e São Paulo, e problemas no 

andamento do programa. 

 

Tivemos um problema com a semente que veio a semente e não germinou. 
E veio substituir. Quando fizemos o teste de germinação e não germinou, eles 
mandaram um técnico urgente e foi substituído. A empresa que vendeu 
mandou outro técnico pra vim porque achava que num tava sabendo fazer a 
germinação e tal. E isso atrasou e tudo foi um problema, a logística e gestão 
das coisas. (Entrevistado 15) 

 
Com os anos seguintes de seca, não existe previsão para o retorno. Com a 

baixa produção, por ser sequeiro, e na região semiárida, com poucos níveis de chuva. 

Com o preço está de acordo com a bolsa, perante a oferta e a procura que determina. 
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E no município não possuía beneficiadora de semente de girassol, na COOPERMIL 

foi realizado um esmagamento, só em fase de teste.  

Levaram o óleo e fizeram as analises, na unidade de Guamaré. E tinha 200 
toneladas e eles decidiram levar pra Bahia, mas não se sabe o porquê. O 
primeiro coordenador saiu e entrou outra pessoa e desandou. (Entrevistado 
17) 

 

Devido aos fatores diversos para o não funcionamento do programa como 

planejado e a não conclusão da unidade da Petrobras, na época, o programa acabou, 

e a COOPERA paralisou as atividades até os dias atuais, mas que os sócios 

afirmaram que pretendem voltar as atividades.  

Mas cabe observar, fatos comuns e divergentes no surgimento, onde existiu 

influência de entidades religiosas, líderes políticos e incentivo de programas nas 

cooperativas tradicionais do território Sertão do Apodi e na captação de recursos, 

onde o estado, instituições estrangeiras investiram recursos nas cooperativas, criando 

grandes estruturas de beneficiamento e financiando a produção dos associados, 

tornou-se fundamental para as cooperativas com recursos não reembolsáveis, 

conforme quadro 4. 

 

Quadro 4: As cooperativas tradicionais do território Sertão do Apodi (RN) 

 COOPERMIL COOTIGUAR COAPIL COOPERA 

Ano de criação 
 

1967 1966 1968 2005 

Município da 
Sede 

Apodi Umarizal Itaú Apodi 

Surgimento -Igreja Católica 
(CATRAL) 

- Igreja 
Evangélica 

-  Líder politico 
- Auge de uma 

cultura 
produtiva 

- Líder politico 
- Incentivo de 

outra 
cooperativa 

Incentivo de 
um programa 
da Petrobrás.  

Desaparecimento  
- 

Abertura 
comercial para 

o algodão 

 
- 

 
Paralisada  

Captação de 
recursos 

Doações 
(instituições 
europeias), 

crédito oficial 

  Programa da 
Petrobras  

Fonte: pesquisa de campo, 2016. 
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Por fim, percebe-se que os fatores que influenciaram as práticas do 

cooperativismo no território Sertão do Apodi, foram a igreja católica, igrejas 

evangélicas, o auge da cultura do algodão, a influencias de outras cooperativas, a 

percepção de políticos para o cooperativismo com prefeitos e incentivos 

governamentais. 

Em nossas reflexões, percebemos que o cooperativismo consiste numa 

atividade fundamental nos municípios das sedes da cooperativa. Porém as 

dificuldades de competição, a dizimação de cultura, programa criados por instituições, 

associado às dificuldades de créditos, oriundas de dividas existentes, dificultaram o 

desenvolvimento das cooperativas do Território Sertão do Apodi. Provocando a 

paralisação, desaparecimento ou até mesmo estagnação das atividades econômicas 

das cooperativas, inibindo ainda mais a sobrevivência da população carente destes 

municípios associados e atendidos pelas cooperativas. 

Percebeu-se que as diferentes práticas de cooperação são questões, 

basicamente, com base econômica. Em sua maioria das vezes as práticas do 

cooperativismo são transformadas em instrumentos de mercado, incentivos 

governamentais ainda que isso seja importante, com a finalidade de reduzir custos, 

conseguir vantagens em acesso a programas ou políticas públicas, mas que não seja 

apenas a finalidade principal, esquecendo os princípios cooperativista.  

Essas ações têm influenciado no cooperativismo de base familiar, que a 

maioria está suplantando as experiências do cooperativismo agropecuário tradicional 

do território Sertão do Apodi, serão trabalhados na subseção a seguir. 
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4.3 O SURGIMENTO DO COOPERATIVISMO DA AGRICULTURA FAMILIAR. 

 

Nessa seção será exposta a concepção dos primeiros dirigentes das 

cooperativas, dirigentes atuais e sócios fundadores, a partir das entrevistas 

realizadas, na tentativa de sanar um dos questionamentos desta pesquisa. Na busca 

por entender o que tem motivado o surgimento do cooperativismo da agricultura 

familiar nos últimos anos. Se fez necessário investigar por meio dos primeiros 

presidentes das cooperativas, presidentes atuais, pessoas participantes do processo 

de constituição, sócios fundadores sobre o surgimento das cooperativas da agricultura 

familiar no Território Sertão do Apodi (RN). Além disso, os trechos das entrevistas que 

serão analisados aqui buscaram evidenciar como foi o surgimento e suas 

reverberações estão acontecendo. 

O surgimento do Cooperativismo Agropecuário da Agricultura familiar no 

território Sertão do Apodi (RN) iniciou de maneiras distintas. Teve suas origens no 

movimento sindical do campo e do trabalho social da Igreja Católica, apoiados por 

agentes externos, dentre os quais padres holandeses e franceses, de instituições 

onde realizaram um trabalho nas comunidades rurais. Fomentaram o ambiente que 

culminou com o afloramento da ação coletiva e, consequentemente, com surgimento 

das organizações dos agricultores familiares, como associações e cooperativas 

agropecuárias. 

A Cooperativa da Agricultura familiar pioneira no território foi a Cooperativa 

Mista Agro Ind. Peq. Produtores de Caraúbas Ltda. - COOPERUBA, fundada no dia 

21 de novembro de 1994, no município de Caraúbas, resultado de um trabalho 

realizado pela igreja católica nos anos 70, chamado, Movimento de Educação de Base 

– MEB que prestava assessoria no município, onde formou uma associação de 

mulheres costureiras e posteriormente, com incentivo do padre Holandês Lorenço. Na 

tabela 10, estão relacionadas as cooperativas agropecuárias da agricultura familiar no 

Território, ano de fundação, situação atual, se ativa ou inativa, e o número de sócios 

por cooperativa, ressalta-se a COOAFARN por ser uma cooperativa de segundo grau, 

onde é composta por 12 organizações, sendo associações e cooperativas, 
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Tabela 10 – Cooperativas Agropecuárias da Agricultura Familiar no Território Sertão 
do Apodi (RN) 

RAZÃO SOCIAL SIGLA 
MUNICÍPIO 
DA SEDE 

ANO DE 
FUNDAÇÃO 

SITUAÇÃO NUMERO 
DE SOCIOS 

Cooperativa Mista 
agro ind. Peq. 
Produtores de 
Caraúbas Ltda. 

COOPERUBA Caraúbas 21/11/1994 ATIVA 

 
 

145 

Cooperativa da 
Agricultura 

Familiar de Apodi 

COOAFAP Apodi 23/07/2001 ATIVA 

 
435 

Cooperativa 
Potiguar de 
Apicultura e 

Desenvolvimento 
Rural Sustentável 

COOPAPI Apodi 03/04/2004 ATIVA 

 
 

273 

Cooperativa de 
Avicultura de 

Caraúbas 

COOPERAV Caraúbas 24/04/2007 ATIVA 

 
24 

Cooperativa 
Central da Agric. 

Familiar do 
estado do Rio 

Grande do Norte 

COOAFARN Apodi 
 

17/01/2014 
 

ATIVA 

 
 

12 organiza-
ções 

Cooperativa de 
Produtores 

Agropecuários de 
Umarizal 

 

COOPAU Umarizal    26/01/2015 ATIVA 

 
 

20 

Fonte: Pesquisa de campo, 2016 

 

O Território Sertão do Apodi se caracteriza por ser fértil no surgimento de 

organizações sociais, se destacam pela intensa mobilização da sociedade civil, com 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STR) e Organizações Não Governamentais 

(ONGs). As propriedades familiares e organizações comunitária no meio rural 

representaram à sustentação da construção social do Território. No qual, possui um 

histórico ascendente de associações rurais e movimentos sociais, ao longo da 

formação social que emergiu do fenômeno do associativismo. Muitas das 

comunidades rurais iniciaram o trabalho coletivo com os agricultores familiares 

organizados, através de associações. 

Cabe logo ressaltar o expressivo número de associações por município 

pertencentes ao território Sertão do Apodi, conforme mostra o Gráfico 4: 

 
 
 
 



86 
 

Gráfico 4 - Número de associações no território Sertão do Apodi, por município. 
 

 
    Fonte: Levantamento realizado pelo projeto RN Sustentável. Elaboração própria. 

 

Destacam-se com o maior número de associações os municípios que 

possuíam os efeitos da ação dos sindicatos e assessoria técnica através de projetos 

como Dom Helder Câmara (PDHC), resultando num montante de 485 associações 

nos 17 municípios que compõem o território. 

As associações são organizações viáveis, no entanto, possuem limitações 

para comercialização, e é nesse momento que entra o papel das cooperativas, a 

comercialização dos produtos. No entanto, não cumpriam o papel econômico da 

comercialização no contexto da agricultura familiar, já que as associações 

apresentavam restrições para desempenhar a comercialização. No qual, esse 

fundamenta-se no papel das cooperativas, daí, surgiu a necessidade de criar a maioria 

das cooperativas de agricultores familiares do Território Sertão do Apodi. 

Abaixo será apresentado contexto histórico, preceitos e os fatores que 

influenciou as práticas adotadas pelas cooperativas da agricultura familiar no território 

Sertão do Apodi, dados da pesquisa de campo e de fontes secundárias. 
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4.3.1 Cooperativa Mista Agroindustrial Pequenos Produtores de Caraúbas Ltda. 
(COOPERUBA) 

 

A Cooperativa Mista Agroindustrial Pequenos Produtores de Caraúbas Ltda. 

– COOPERUBA, situa-se na zona urbana do município de Caraúbas (RN), e foi 

fundada em 21 de novembro de 1994, resultado de um trabalho realizado pela igreja 

católica nos anos 70, chamado, Movimento de Educação de Base – MEB que prestava 

assessoria no município, onde formou uma associação de mulheres costureiras e 

posteriormente, com incentivo do padre Holandês Lorenço. 

Na época em que as coisas eram muito difíceis para os trabalhadores rurais, 

agricultores familiares. No tempo da seca, naquela época a igreja católica do Brasil se 

preocupava muito com os agricultores e os trabalhadores. O objetivo do MEB visava 

não somente a aprender a ler e escrever, mas também aprender a ler as coisas da 

vida, sobre uma leitura da realidade. Nessa leitura da realidade da vida do povo a 

gente usava as metas assim, ver, julgar e agir que eram as metas da igreja católica. 

 

Esse MEB era umas escolas que existia na zona rural e periferia e eu era 
assessora aqui em Caraúbas em um grupo de escola de base nos bairros da 
cidade e na zona rural. Nesse vê, via toda a realidade, o porquê que as coisas 
aconteciam e as causas da pobreza e miséria. O julgar era assim, o porque 
as coisas acontecem com a maioria do povo do Brasil. E o agir era assim 
como é possível mudar de vida nessa situação. Lutar contra a ditadura era 
impossível, lutar com os militares. Eu quase ia presa porque eu lutei pela 
conscientização no dia primeiro de maio, para conscientizar o povo para lutar 
contra a ditadura, porque eles não queriam liberdade, no auge da minha 
juventude né. (Entrevistado 19) 

Com essa leitura da realidade começou-se a fazer um trabalho de base nas 

comunidades rurais do município de Caraúbas. Contava com o apoio da Diocese de 

Mossoró. Tinha a pastoral da terra, com a comunidades de base, as sedes. E 

formaram as associações e os grupos sociais foram formadas em Caraúbas foram 

formadas. Tinha muito estudo bíblico, estudo da bíblia, e muitos livros de sociologia. 

Tinha muita gente de fora para ajudar a gente nessas reflexões. E uma do agir nessas 

associações era formação de grupo de mulheres pra que elas tivessem uma fonte de 

renda, surgiu a necessidade de fazer grupos de artesanatos e grupos de corte e 

costura, e muitas participaram desses cursos e a associação não tinham maquina pra 

costurar e também não tinha muitos meios. 
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Dentro do MEB tinha formação para cooperativismo, associação e tudo, e eu 
como assessora participei muito de curso até no Rio de Janeiro. Minha 
formação acadêmica era pedagogia, mas minha formação de democrata de 
gente veio do MEB. (Entrevistado 18) 

 

Na época, o padre do município de Caraúbas era um Holandês, que era muito 

envolvido com movimento em defesa dos pobres. Onde conseguiram uma verba para 

comprar as maquinas, quem participou dos cursos, cada mulher ganhou uma máquina 

de costurar e formaram a associação de corte e costura. O padre ainda conseguiu o 

prédio para que as mulheres se reuniam para costurar e vender e foi um movimento 

muito grande das mulheres, isso durou aproximadamente 6 anos, mas o padre foi 

embora. 

As mulheres costureiras, tinham seus maridos como agricultores e faziam 

parte das comunidades de base e associações da zona rural. Com a saída desse 

padre os agricultores ficaram órfãos, onde o processo antes mobilizado, começava a 

ser desmobilizado. Começou a não ter reuniões, então, a ajuda que o padre 

conseguia, os projetos para ajudar a eles, fazia cachimbão nas comunidades, onde 

não tinha agua, tinha as hortas comunitárias 

Mas através de um projeto do governo federal, da SUDENE, trouxe os tratores 

pra Caraúbas para as associações nos anos 80, para a perfuração de cachimbões. 

 
Em muitas comunidades trouxe para furar muitos cachimbões para agua para 
a pequena irrigação, o padre conseguia muito dinheiro de fora para ajudar os 
agricultores sobreviver e a associação das mulheres ficaram costurando. E 
fiquei muito envolvida só com as mulheres e o MEB acabou e fiquei só aqui. 
Nas reuniões das mulheres tinham os maridos que me conheciam e pediram 

para fazer alguma coisa por eles também. (Entrevistado 20) 

  
 

A partir de então, que começaram a decidir formar uma cooperativa que 

envolvesse as mulheres na costura e os homens na agricultura para conseguir 

dinheiro nos bancos. Daí surgiu a COOPERUBA, no ano de 93 e 94 e ficou as 

mulheres costureiras e os homens maridos na agricultura. 

Assim, com a cooperativa constituída, foi conseguido um projeto no Banco do 

Nordeste. Nos anos num ano de seca muito grande nos anos 80 e tinha um 

empréstimo chamado FNE, para perfurar poços.  

O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) é um 

instrumento de política pública federal operado pelo Banco do Nordeste que objetiva 
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contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Nordeste, através da 

execução de programas de financiamento aos setores produtivos, em consonância 

com o plano regional de desenvolvimento, possibilitando, assim, a redução da pobreza 

e das desigualdades. Segundo o Banco do Nordeste, o FNE provido de recursos 

federais, financia investimentos de longo prazo e, complementarmente, capital de giro 

ou custeio. Além dos setores agropecuário, industrial e agroindustrial, também são 

contemplados com financiamentos os setores de turismo, comércio, serviços, cultural 

e infraestrutura. Onde refletia diretamente na vida dos sócios. 

 
 

Conseguimos que os 42 sócios para pagar em 12 anos e começaram a 
produzir e no final dos anos 80 para 90 a cooperativa cresceu muito com a 
ajuda do banco do Nordeste. E as mulheres continuaram costurando. 
(Entrevistado 21) 

[...]. Houve muita mudança, porque tanto no nível de solidariedade como nos 
projetos nos bancos como quem não tinha agua para furar o poço e produção. 
(Entrevistado 22) 

 

Significou o primeiro passo da cooperativa, pois em muitas das comunidades, 

não existiam poços perfurados, isso alavancou a vida dos associados e a produção. 

No entanto, logo após o afastamento a primeira presidente no ano de 1999 por motivos 

de saúde, a cooperativa sofreu um novo rumo.  

No qual segundo relato, a diretoria que assumiu não tinha maturidade 

suficiente para continuar o trabalho. Mas um grupo de mulheres permaneceu 

costurando, contudo, a concorrência com produtos (roupa) vindos da cidade de 

Caruaru para Caraúbas, a um preço relativamente baixo, onde as costureiras não 

permaneceram na atividade da costura frente a concorrência, permanecendo apenas 

maridos, vizinhos agricultores na cooperativa. 

De tal modo, verifica-se que o trabalho de base nas associações e 

posteriormente, a formação de uma cooperativa, traz um trabalho de formação, 

conscientização do trabalho coletivo e principalmente do cooperativismo. Essas ações 

refletem no desempenho e história da cooperativa. Como afirma o relato abaixo: 

 

A cooperativa nunca fechou, agora não sei como esta, mas em relação a 
solidariedade e de luta não sei. Dentro do MEB tinha formação para 
cooperativismo, associação e tudo, e eu como assessora participei muito de 
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curso até no Rio de Janeiro. Minha formação acadêmica era pedagogia, mas 
minha formação de democrata de gente veio do MEB. Cursos Crispiniano 
Neto veio dá orientação e orientar como formar a cooperativa. E ele 
participava do MEB e sabia da minha luta (Entrevistado 19) 

 

Percebeu-se que confrontando os depoimentos, ao longo dos anos a 

COOPERUBA tem modificado as características de sua constituição. Uma 

cooperativa com moldes da agricultura familiar é necessária aspectos vitais: o social 

que valoriza a pessoas e o econômico que fortalece a dinâmica organizacional. Deste 

modo, é necessário que as cooperativas se fortaleçam para sobreviver dentro do 

ambiente competitivo, no entanto, fortaleça sua base social produtiva, os sócios, 

engajados, onde estejam a par dos desafios a serem superados com moldes 

solidários. A cooperativa concentra-se apenas seus esforços no acesso aos 

programas governamentais, como PAA, e principalmente PNAE. 

 

4.3.2 Cooperativa da Agricultura Familiar de Apodi (COOAFAP) 

 

A Cooperativa da Agricultura Familiar de Apodi - COOAFAP, situa-se na zona 

urbana do município de Apodi (RN), e foi fundada 23 de julho de 2001, resultado de 

um trabalho realizado na reunião do fórum das associações, onde existia um espaço 

para discussão da produção e comercialização dos produtos da agricultura familiar, 

onde receberam incentivos das ONG que prestavam assessoria técnica. Abaixo 

relatos dos entrevistados para tal acontecimento: 

Dentro do fórum das associações a gente discutia a produção e venda dos 
produtos, e a nossa produção era muito vendida no atravessador, surgiu da 
necessidade, a gente, junto com as ONGS né, que era a Terra, a 
COOPERVIDA, que tal a gente se organizar-se e fundasse uma cooperativa, 
e a gente pudesse visitar um canto que já tenha uma de experiência e a gente 
pudesse fazer uma cooperativa dessa aqui que pudesse organizar a 
produção e ai surgiu nesse nível aí. (Entrevistado 23) 

 

Percebe-se que existe uma concordância nos entrevistados, onde a palavra 

necessidade aparece nas falas. Revelando o real sentido de criar uma cooperativa, 

onde existe a necessidade de comercializar, já as associações não desempenham 

esse papel. 
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O surgimento da cooperativa iniciou logo após várias ações como 

desencadeamento dos Projetos de Assentamento – P.A, onde se concentram sua 

maioria no município de Apodi, na região da chapada, local característico do 

município. Primeiro foi criada as associações, surgiu o fórum das associações, espaço 

que completava todas as associações rurais do município de Apodi, a partir de então, 

foi onde surgiu a mobilização para a constituição da cooperativa (COOAFAP), onde 

através dos parceiros como as ONGs que prestavam assessoria as comunidades 

forneceram os cursos sobre cooperativismo. 

 

Bem a COOAFAP, ela surgiu mais nesse objetivo da comercialização. Ela 
começou essa questão da organização das associações né, os 
assentamentos, isso no ano de 2000, 1999 e 2000, começou a surgir essa 
questão dos assentamentos, e em 2001 já no final de 2000 começou essa 
questão da discussão das cooperativas, da fundação de uma cooperativa, e 
nesse caso foi a COOAFAP, e começou essa discussão através dos 
sindicatos das outras organizações, é, a gente fez um curso de sócio 
fundador, teve uns cursos de cooperativa. (Entrevistado 24) 

Fomentaram o ambiente que culminou com o afloramento da ação coletiva e, 

consequentemente, com surgimento das organizações dos agricultores familiares, 

como associações e cooperativas agropecuárias, onde instituições da igreja católica 

e ONGs que prestavam assessoria as associações que culminaram em cooperativa 

capacitaram os “futuros cooperados” em cooperativismo, apresentando os princípios 

norteadores. 

Torna-se essencial que a educação cooperativa pode ser uma alternativa de 

solução que permita às cooperativas superar o desafio de ser competitivas, sendo 

paralelamente protagonistas do desenvolvimento. Um bom trabalho de educação 

cooperativa reflete no conhecimento da organização pelos cooperados. 

Após dois anos de constituição a cooperativa não tinha realizado nenhuma 

operação de comercialização. Somente após o primeiro contrato com a CONAB que 

a cooperativa passou a funcionar, pela credibilidade que a população começou a ter 

na cooperativa. 

 

O povo começou a acreditar na cooperativa e nós criamos um grupo que 

pudesse ser classificado orgânico, fomos trabalhando ele, e a nível de 

exportação né, nos exportamos também, se não me falha a memoria, foi 6 

toneladas de mel, em 2008, que foi junto com a COOPAPI, e de lá  pra cá a 
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gente vem cada dia mais aumentando a comercialização envolvendo mais 

produção (Entrevistado 25) 

 

Com o descrédito do cooperativismo tradicional, as pessoas estavam com 

receio de ser associado de cooperativa. Até o ano de 2003 a cooperativa estava 

aberta, mas não existia a comercialização. Segundo um dos entrevistados: “ai a gente 

trabalhou até 2003 sem venda, o povo não acreditava, apesar de ter uma cooperativa 

em Apodi que era, já tinha dado um calote no povo ai o povo ficava com aquele medo”. 

A partir do acesso aos programas governamentais no ano de 2004, com o 

PAA, na modalidade formação de estoque, onde surgiu um despertar dos produtores 

para tornarem-se sócios da cooperativa, como está nos relatados a seguir: 

 

E a gente em 2004, a gente fez o primeiro projeto de convenio com o PAA, 
comercializando 17 toneladas de mel. Depois a gente fez um projeto de 4 mil 
quilo de carne caprina, e butemos um espaço de comercialização onde o 
consumidor podia comprar lá diretamente na sede, até hoje ainda existe esse 
comercio, é o maior hoje, quase do que as vendas que a gente faz em projeto. 
É, dai a gente começou a despertar pra mais produtos né, em seguida do 
mel, depois a carne caprina, ai fizemos um projeto de arroz vermelho. Em 
2006 nós comercializamos é, além da carne caprina e o arroz e o mel, nós 
fizemos um projeto de polpa de fruta, onde foi um grande apoio também para 
as famílias envolvia as mulheres e os jovens Entrevistado 26) 

 

Os programas governamentais se colocam como instrumento importante para 

o associativismo e o cooperativismo, além de criar mercados para estimular a venda 

direta dos produtos da agricultura familiar, a exemplo dos espaços e das feiras locais 

e regionais da agricultura familiar, e promover segurança alimentar. O programa 

estimula dinâmicas de desenvolvimento rural através da valorização da diversificação 

da agricultura familiar e tem dotado os agricultores familiares de maior autonomia 

quando da comercialização contribui para equilibrar a estrutura de preços e reduzir a 

dependência dos atravessadores.  

Ao longo dos anos de funcionamento da COOAFAP, é perceptível o 

crescimento em volume da comercialização, gerando maior renda para as famílias 

associadas. Atualmente a Cooperativa está comercializando através de feiras e 

eventos, mercado institucional, através do PAA e PNAE e mercado privado 

(empresas). A Cooperativa também comercializa os produtos dos seus sócios em sua 

sede, como forma de oportunizar a oferta direta aos consumidores diminuindo 
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sobremaneira o acesso dos atravessadores, assim, criando uma ponte de 

aproximação entre produtor e consumidor, como uma maneira de fidelização de oferta 

e consumo.  

No entanto, ainda padece pela falta de unidades de beneficiamento 

legalizadas, com estruturas de comercialização como sede própria, alguns produtos 

são desperdiçados pelo não armazenamento adequado e pela inviabilidade de retorno 

ao seu local de origem. 

 

4.3.3 Cooperativa Potiguar de Apicultura e Desenvolvimento Rural Sustentável 
(COOPAPI) 

 

A Cooperativa Potiguar de Apicultura e Desenvolvimento Rural Sustentável - 

COOPAPI, situa-se na zona urbana do município de Apodi (RN), e foi fundada 03 de 

abril de 2004, em decorrência de um trabalho de base de 10 anos na Associação de 

mini produtores de Córrego e sítios reunidos (AMPC) e na Associação Apodiense de 

Apicultura (ASSAAP) além de representantes de outros municípios da região que 

atuavam no Fórum de discussões sobre as questões da apicultura, cajucultura e 

agricultura familiar. 

 

Essa questão da associação, ela era registrada, mas pra comercializar surgiu 
a necessidade de ter uma cooperativa tinha o poder de barganha mais forte 
né. O processo de construção foi a igreja, a igreja local, seguida da igreja de 
Mossoró, na entidade da CPT (Comissão Pastoral da Terra) e outras 
entidades ligadas a igreja. Na igreja local na época era Padre Teodoro, como 
também com todas as dificuldades, ou não, mas se teve naquela época, se 
teve um apoio da prefeitura, mas o fator principal foi à igreja. Mas surgiu da 
necessidade de comercializar nossa produção. (Entrevistado 29) 

 

Isso em decorrência do surgimento do Cooperativismo Agropecuário da 

Agricultura familiar no território Sertão do Apodi (RN) que iniciou de maneiras distintas. 

Teve suas origens no movimento sindical do campo e do trabalho social da Igreja 

Católica, apoiados por agentes externos, dentre os quais padres holandeses e 

franceses, de instituições onde realizaram um trabalho nas comunidades rurais 

 

Antes da associação, mas os sócios eles ainda achavam aquela coisa muito 
nova, não tinham conhecimento. Ai depois da fundação da associação veio à 
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necessidade de se criar a cooperativa. Por quê? Porque a associação, era 
assim, a gente viu a necessidade de melhorar as nossas vidas enquanto 
produtores, mas a associação em si ela não comercializava, porque tinha que 
ter o registro pra o comércio né. (Entrevistado 30) 

 

As próprias práticas de gestão da organização da cooperação foram 

influenciadas. Pelo que as manifestações dos agricultores entrevistados permitem 

concluir, o cooperativismo exerceu forte influência na economia e na cultura da região. 

Pra mim um destaque melhor, mais importante, que pra mim foi o carro chefe 
mesmo foi a comercialização dos produtos, que não se tinha. Você ter os 
produtos na merenda escolar, foi para melhorar a vida do agricultor mesmo. 
Que a gente vê hoje, que eu vejo como destaque, a melhoria da minha 
dignidade. (Entrevistado 31) 

 

Um dos principais objetivos da COOPAPI estão em desenvolver a atividade 

da apicultura, comercializar mel, derivados apícolas e produtos da Agricultura 

Familiar. No entanto, com o passar dos anos iniciou com outras culturas como 

cajucultura e demais cadeias produtivas da agricultura familiar, lutar por assistência 

técnica, buscar investimentos, na capacitação tecnológica dos cooperados e 

tecnologias de agregação de valor aos produtos para acesso aos mercados a nível 

local, regional, nacional e global.  

 

Eu comecei lá porque nós vendia aqui para o atravessador e sempre ele só 
comprava mais barato, o atravessador ele se combinava e comprava do jeito 
que queria, ai a gente com a cooperativa, ela lançou um preço, vamos dizer, 
quem num quiser vender mais barato, porque o atravessador comprava mais 
barato. Tem muitas deles lá que num vende lá porque o atravessador quer 
cobrir o preço da cooperativa. Mas eu como cooperado vendo o meu produto 

lá na cooperativa. (Entrevistado 32) 

 

O aprender e exercer das práticas do cooperativismo não ocasionou apenas 

resultados econômicos, ocorreu mudança de vida com a informação sobre o mercado, 

percepção do papel do atravessador. Tem em seu entorno 22 associações e em 16 

casas de mel, onde vem desenvolvendo um trabalho que tem o objetivo de fortalecer 

ainda mais o cooperativismo através das várias ações junta com alguns parceiros, 

como apoiar a comercialização dos produtos dos cooperados.  
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Para que este apoio seja mais efetivo, a COOPAPI criou os departamentos da 

Apicultura, Cajucultura, Grãos (arroz e feijão), Artesanato e Educação. Todas essas 

ações refletem no crescimento que a COOPAPI tem alavancado nesses últimos anos 

de trabalho. 

Com o desenvolvimento de alguns projetos sociais com foco na cultura e 

educação, principalmente ações na comunidade de Córrego, no município de Apodi 

(RN). Tais como: a Estação Digital Espaço Virtual, Sala Multiuso, Projeto Cinema para 

Todos, programa de educação PROJOVEM Campo Saberes da Terra, Programa 

Mulheres Mil do Governo Federal. No município de Apodi é o programa é de 

responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande (IFRN). Proporcionando, dessa forma a educação cooperativista e trazendo 

conhecimento para os jovens e adultos das comunidades que compõem a 

cooperativa. A citar algumas, PROJOVEM CAMPO Saberes da Terra, Projeto 

Conquista, Mulheres Mil, cada iniciativa dessa deixou resultados junto a esse público.  

E com Escola Agrícola de Jundiaí e Universidade Federal do Estado do Rio Grande 

do Norte, que culminou com a vinda dos cursos oferecidos pela Rede E-tec Brasil. 

Onde o desenvolvimento, parceria dos projetos econômicos, sociais e culturais tem 

possibilitado aos sócios relatarem a mudança de vida após a cooperativa: 

 

Assim uma mudança que a gente não se preocupa aonde vender com quem 

vender, e outra as vezes pronto, pra mim mudou muito, eu acho que se não 

fosse a COOPAPI eu nunca ia a Brasília, a São Paulo eu mesmo num fui 

porque não quis ir, mas meu nome tava escalado para ir e botei um primo 

meu para ir, entendeu, uma mudança geral, uma mudança total. (Entrevistado 

33) 

 

De fato, a COOPAPI ao longo de sua existência tem focado no lado 

econômico, social e cultural através de parcerias com diversas instituições. O que 

possibilitou seu desenvolvimento, onde atualmente conta com unidades de 

beneficiamento em processo para a legalização, como as cadeias da polpa de fruta e 

mel, possibilitando um avanço para a cooperativa a comercialização. 
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4.3.4 Cooperativa de Avicultura de Caraúbas (COOPERAV) 

 

A Cooperativa de Avicultura de Caraúbas – COOPERAV, situa-se na zona 

rural do município de Caraúbas (RN), e foi fundada em 24 abril de 2007. A constituição 

da COOPERAV se deu por incentivo de um dos projetos selecionados no estado do 

Rio Grande do Norte - RN pela seleção pública do Programa Petrobras Fome Zero e 

foi uma iniciativa da Cooperativa de Professores do Rio Grande do Norte.  

A expectativa do programa estava com o objetivo de gerar trabalho e renda 

para 35 famílias diretamente na comunidade de Abderramante, no município de 

Caraúbas. Iniciado em fevereiro de 2006, o projeto constituído por oito aviários. 

 

Assim, a gente já tinha um nível de organização na comunidade, a gente já 
tinha uma associação e a gente via a necessidade das famílias terem uma 
atividade além da agricultura e pecuária que a gente já trabalhava, um outro 
meio assim de renda e um dia a gente se reuniu na associação e viu que era 
interessante essa criação de galinha poedeira ne? ((Entrevistado 34) 

A gente formou a cooperativa na verdade porque na época a associação não 
tinha como vender pela associação para o programa governo, e não tinha 
como vender via associação, viu a necessidade de formar essa cooperativa. 
(Entrevistado 35) 

 

Nesses depoimentos, é notória que a cooperativa foi criada para gerar renda 

na comunidade e exercer o papel que a associação não desempenhava, que é a 

comercialização e acessar os programas governamentais. Como no relato abaixo 

explica: 

 

Na verdade, quem implantou esse projeto foi a COOPERN, cooperativa de 
professores de natal. Só tem trabalho na nossa comunidade. Na verdade um 
primo nosso tinha amizade com esses professores e ai trouxeram. A gente 
não tinha o conhecimento, mas ai ele conseguiu, na época ele era vereador 
e tudo isso contribuiu, acho que foi por causa da políticas e ele era nascido 
da comunidade e viu a necessidade e buscou a parceira e deu certo. 
(Entrevistado 35) 
 

 

A escolha da comunidade de Abderramante, se deteve por incentivo político, 

que levaram o programa para a comunidade, no entanto o patrocínio da Petrobras, 

que tinha como meta o desenvolvimento humano e social, trabalhando toda a cadeia 
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produtiva, desde sua implantação até o processo de produção. A Petrobras forneceu 

cursos com horas de formação, voltadas para a auto-gestão deste empreendimento 

solidário que possuiu grandes apoios de instituições governamentais e não 

governamentais. 

 

A finalidade mesmo dela era melhorando a renda das famílias, e veio também 
o conhecimento com as capacitações e teve muitos intercâmbios com outras 
comunidades para vê as experiências de outras realidades de outras 
comunidades, assim foi um dos objetivos da época e teve o envolvimento das 
famílias e renda, um período melhor. Hoje falo que a gente ta tendo, a gente 
ta só viva, teve até cota pra a gente dividir entre as famílias, mas hoje a gente 
ta passando por dificuldade. (Entrevistado 34) 

 

O programa contava com o financiamento para construção da estrutura para 

a constituição de aviários, onde a comunidade recebeu os recursos não 

reembolsáveis. Sua principal atividade está a produção de ovos e a cada 8 meses tem 

o descarte com a comercialização das galinhas, quando elas param de colocar ovos, 

no entanto, atualmente, existe apenas 24 sócios na cooperativa. 

. 

 

Em 2007 a gente recebeu da Petrobras o prédio através de recursos não 
reembolsáveis, tudo que a gente recebeu foi assim, só teve a contrapartida 
nossa. Uma sede própria, tudo construído com o dinheiro da Petrobras. 
(Entrevistado 34) 

Dos 35 sócios né teve uns desistiram, outros saíram pra estudar fora, outros 
não se identificaram com o trabalho e saíram, desistiram. Mas não vendemos 
nada. Através da associação a gente conseguiu um projeto para trabalhar 
com hortas e fruteiras, nos fizemos agregar valor. (Entrevistado 35) 

 

 

Ao longo dos anos a cooperativa tem se mantido no mercado, no entanto, a 

concorrência com as grandes empresas que produzem o ovo, e assim nosso ovo é 

melhorado e quando coloca um valor a mais a gente sente a dificuldade. Outro fator 

está na falta de financiamento nos bancos, pouco recurso para compra da matéria 

prima. 

 

 

 



98 
 

4.3.5 Cooperativa Central da Agricultura Familiar do Estado do Rio Grande do Norte 
(COOAFARN) 

 

A Cooperativa Central da Agricultura Familiar do Estado do Rio Grande do 

Norte - COOAFARN, situa-se na zona rural do município de Apodi (RN). Diferencia-

se das demais cooperativas por ser uma cooperativa de segundo grau, constituída em 

05 de julho de 2013, a partir da necessidade das cooperativas singulares de se 

organizarem em rede para fortalecer a comercialização, é como uma sociedade de 

natureza civil, responsabilidade limitada e sem fins lucrativos, com área de atuação 

no Estado de Rio Grande do Norte.  

Resultado do “Projeto de Mini fábricas de Castanha de Caju”, financiado pela 

Fundação Banco do Brasil (FBB), com a implantação de mini fábricas de 

beneficiamento de castanha de caju, sendo 10 unidades as instaladas no Rio Grande 

do Norte, onde sentiu-se a necessidade de comercializar os produtos dessas fabricas, 

assim, a partir de então, surgiu a COOAFARN. 

Os recursos foram em sua maioria operacionalizados no sentido de criar e 

fortalecer a estrutura de produção econômica da cadeia produtiva do caju no âmbito 

da agricultura familiar. Os recursos foram destinados para as seguintes ações: 

construção de 10 (dez) mini fábricas de beneficiamento de castanha de caju; 1 (uma) 

central para a padronização e a comercialização dos produtos da agricultura familiar; 

aquisição de equipamentos; implantação de 3 estações digitais no meio rural; 

montagem de 3 unidades de fabricação de ração balanceada com pedúnculo; apoio a 

2 projetos de assistência técnica; construção de 5 viveiros de produção de mudas de 

cajueiros anão precoce; treinamento e capacitação, consultoria às unidades de 

beneficiamento, reuniões com os agricultores familiares; e apoio ao fortalecimento 

institucional das associações e cooperativas que compõe o projeto possibilitando com 

isso estímulo para processos de desenvolvimento rural.  

A cooperativa tem como principal objetivo articular em rede para superar os 

desafios no âmbito da agricultura familiar no estado, atuando fortemente da produção 

a comercialização. Atualmente, constitui-se uma rede central de comercialização 

articulada, assim as mobilizações, ou articulações institucionais exitosas, 

ocasionaram na formação de algumas cooperativas de produção, comercialização e 

de crédito com atuação territorial. Posteriormente, à formação de uma cooperativa 
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agropecuária de segundo grau, constituindo-se uma Central de Comercialização do 

Rio Grande do Norte (COOAFARN), formando um segmento estruturado que 

possibilita a organização das cadeias produtivas e a comercialização da produção 

agropecuária. 

As cooperativas filiadas e os respectivos municípios de atuação da 

COOAFARN envolvem oito organizações que apresenta-se nas seguintes 

cooperativas: a COOAFAP, (produção e comercialização de mel de abelha, polpa de 

frutas e carne caprina e bovina), COOPAPI (comercializa mel de abelha, castanha de 

caju, polpa de frutas e hotifruit), COOPERCAM (castanha de caju), COMAF (castanha 

de caju e hortifruit), COOPABEV (castanha de caju e hortifruit), COOPINGOS (bolos 

de castanha, derivados do leite), COOPERCAJU (castanha de caju), 

COOPERCACHO (hortifruit, carnes bovina e suina) e COOAFAM (hortifruit, polpa de 

frutas e carnes de caprino e galinha). 

Além das cooperativas filiadas, a COOAFARN, mantem parceria com outras 

organizações dos municípios apoiado pelo projeto das Cajucultura do RN, que ainda 

não constituíram suas cooperativas, porém dispõem de fábrica de beneficiamento de 

castanha com a gestão via associações. A saber, Portalegre, Campo Grande, 

Severiano Melo, Macaíba e Vera Cruz, configurando-se com um potencial de 

abrangência para a rede COOAFARN. 

As principais atividades realizadas pela COOAFARN são: a padronização e 

comercialização de amêndoas de castanha de caju, apoio a melhoria no pomares de 

cajueiros, produção de mudas de cajueiros, administração de uma central de 

comercialização dos produtos da agricultura familiar e economia solidária localizada 

no litoral do estado, formalização de parcerias com os cortadores artesanais, em 

especial da Serra do Mel através da COOPERCAJU e desenvolvimento de produtos 

com a agregação de valor às amêndoas de castanha de caju (barra de cereal e 

comidas a base do pedúnculo de caju), comercialização do mel de abelha, arroz 

vermelho, polpa de frutas, sucos e doces. Além da articulação e formalização de 

contratos para comercialização da produção, seja no mercado institucional ou privado. 
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4.3.6 Cooperativa de Produtores Agropecuários de Umarizal (COOPAU) 

 

A Cooperativa de Produtores Agropecuários de Umarizal – COOPAU, situa-

se na zona rural do município de Umarizal (RN), e foi fundada em 26 de janeiro de 

2015, resultado de uma articulação de um grupo para acessar os programas 

governamentais. 

A gente se articulando e falando da dificuldade de participar e colocar os 
produtos nos programas governamentais de política pública e surgiu a ideia 
de formar a cooperativa com os produtores que a gente já conhecia e que 
sabia que tinha a produção, aquela capacidade de fornecer e aptidão de 
fornecer. (Entrevistado 36) 

 

Como coloca participação, o principal objetivo está na participação nas 

políticas públicas, onde reuniram um grupo de 20 produtores “conhecidos” e formaram 

a COOPAU. No entanto, não estão ligados a nenhuma associação, ainda estão em 

processo de afirmação da cooperativa. No entanto, os sócios não receberam a 

formação de cursos, palestras para sua formação. Conforme o relato que o objetivo 

se concentra em acesso aos programas governamentais: 

A gente não tem o que dizer porque a gente não teve projeto aprovado pela 
CONAB, e estamos nas expectativas e o principal interesse é ingressar em 
programas. (Entrevistado 37) 

 

 A cooperativa não possui unidades de beneficiamento, sua principal atividade 

dos produtores está no hortifrutigranjeiros. O local de reunião se concentra na casa 

da família do grupo, não possuem sede própria. 

 

A gente num tem nada ainda. A paciência dos sócios, nos tamu tentando mas 
num temu nada. A primeira ação foi as sementes do governo. O SIM tem 
impedindo muita coisa e a burocracia dos programas governamentais pra 
fornecer. A participação dos sócios tem contribuído bastante, e quando 
precisou de dinheiro pra abertura do CNPJ eles tem contribuído em dias. 
(Entrevistado 38) 

 

Percebe-se que a COOPAU, ainda se encontra em processo de construção 

de uma cooperativa. No entanto, a cooperativa tem como principal objetivo está no 

acesso aos programas governamentais. 
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É notória que em as cooperativas possui recursos não reembolsáveis do 

estado. Onde o estado tanto apoia, quanto cria obstáculos porque o estado e os 

atores. Um exemplo claro são as casas de mel e até as colmeias de mel foram doadas, 

mini fabricas recursos não reembolsáveis da fundação banco do brasil. Percebe-se 

que algumas das cooperativas tiveram a percepção de onde captar recursos, quais 

caminhos seguir para que os recursos cheguem na base produtiva das cooperativas. 

(Quadro 5) 

 
Quadro 5: As cooperativas da agricultura familiar do território Sertão do Apodi (RN) 

 COOPERUBA COOAFAP COOPAPI COOPERAV COOAFARN COAPAU 

Ano de criação 
 

1994 2001 2004 2007 2013 2015 

Município da 
Sede 

Caraúbas Apodi Apodi Caraúbas Apodi Umarizal 

Surgimento -Igreja 
Católica  
- MEB 

- ONGs 

- ONGs de 
assessoria 

técnica  
 

Movimento 
sindical, 

associação 
Igreja 

católica  

Seleção 
pública para 

um 
programa da 
Petrobrás.  

Através das 10 
mini fabricas 
de castanha 

Acesso aos 
programas 

governamentais 

Captação de 
recursos 

Doações 
(instituições 
europeias), 

crédito oficial 

MDA Fundação 
Banco do 

Brasil, 
MDA 

Petrobras  Fundação 
Banco do 

Brasil, MDA 

 
- 

Potencialidades 
para o  

funcionamento 

Os 30% das 
compras 

governamentai
s  

Os sócios Unidades 
de 

beneficiam
ento 

Sócios ainda 
continuam 

na atividade 

As 10 mini 
fabricas  

A paciência dos 
sócios 

Limitações 
para o  

funcionamento 

Falta de mais 
editais para 
concorrer 

Falta de 
Unidades 

de 
beneficiam

ento 

Capital de 
giro 

Falta de 
capital de 

giro 

Falta de 
matéria prima 

Não ter 
acessado os 
programas 

governamentais 

Fonte: pesquisa de campo, 2016. 

 

O desenvolvimento do cooperativismo no Território Sertão do Apodi, iniciou 

quando os métodos empregados na organização de cooperativas eram distorcidos e 

onde predominava muitas vezes, interesses políticos em detrimento do ideal para os 

produtores. A adoção de tal política concorreu para a desmoralização do sistema e 

descrédito dos associados, isso limitou o fortalecimento do cooperativismo da 

agricultura familiar, onde a população já possuía um certo descredito com o 

cooperativismo. 

A partir da ação das cooperativas dos agricultores familiares tem se tornando 

um dos mais importantes instrumentos para desencadear o processo de dinamização 

econômica. Cooperativas, nas quais trazem consigo uma nova concepção e 

características de gestão vêm sendo empreendidas por agricultores familiares. 
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As entrevistas revelaram que, de modo geral, os entrevistados têm um 

entendimento favorável ao cooperativismo os que receberam cursos, formações sobre 

cooperativismo. Onde a “necessidade de comercialização” esteve entre os principais 

fatores que influenciaram o surgimento do cooperativismo da agricultura familiar, bem 

como o crescente incentivo dos padres holandeses, instituições, ONGs, programas 

da igreja católica. 

No entanto, percebe-se que os objetivos são distintos, os propósitos e a forma 

de praticar o cooperativismo. Mesmo que se auto denominem cooperativas da 

agricultura familiar, com princípios da economia solidaria, em muitos casos as ações 

não refletem a autodenominação. 

No próximo capítulo discutimos as potencialidades e limitações para o 

funcionamento das cooperativas de agricultura familiar, subsidiados por dados 

primários, extraídos da pesquisa de campo, mediado pela discussão acadêmica sobre 

tais fatores. 
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4.4 AS POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DAS 
COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Nessa seção, será exposta a concepção dos atuais presidentes das 

cooperativas, a partir das respostas de um formulário, na tentativa de sanar um dos 

questionamentos desta pesquisa.  Na busca por entender quais potencialidades e 

limitações tem caracterizado as cooperativas da agricultura familiar no território Sertão 

do Apodi (RN), se fez necessário investigar por meio dos atuais presidentes, 

participação de assembleias, observações diretas, intercâmbios. Além disso, os 

trechos das entrevistas que serão analisados aqui buscaram evidenciar como essas 

ações e suas reverberações estão acontecendo. 

O Território Sertão do Apodi é uma das regiões do Rio Grande do Norte que 

existe um montante significativo de grupos produtivos, compreendendo associações, 

cooperativas, ONGs, sindicatos e assentamentos, dentre outros. As principais 

atividades produtivas desenvolvidas são: apicultura, rizicultura, bovinocultura, caprino 

e ovinocultura, cajucultura e piscicultura, havendo significativa predominância de uma 

estrutura fundiária baseada em propriedades familiares. 

Esse Território tem um expressivo número de organizações que atuam de 

forma direta e/ou indireta, formando uma teia consistente de organizações, extensa e 

diversificada. Existe um entrelaçamento entre as organizações que se configura como 

um facilitador no desenvolvimento das ações no Território. A diversidade de entidades 

que atuam nos municípios atrai um montante expressivo de recursos financeiros e 

humanos para resolução dos problemas, bem como firmam-se parcerias para o 

desenvolvimento das ações. 

Para tanto, se fez necessário identificar quais as principais potencialidades e 

limitações para o funcionamento das cooperativas da agricultura familiar. Dentre as 

potencialidades está a gestão de uma cooperativa, assim, para que os objetivos das 

cooperativas sejam alcançados é essencial uma boa gestão, a fim de orientar os 

planejamentos das organizações, sejam eles, estratégicos, de alocação e geração de 

recursos, econômicos e sociais. Nesse sentido, apresenta-se a característica da 

gestão administrativa das cooperativas no território estudado, conforme o gráfico 5.  
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Gráfico 5- Caracterização da gestão administrativa das cooperativas da agricultura 
familiar do Território Sertão do Apodi (RN). 

 

  Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Nota-se que, 67% das cooperativas, a maioria, tem adotado sua gestão 

realizada pela diretoria. Onde a diretoria conta com sócios fundadores, filhos dos 

sócios, onde geralmente são das bases produtivas, das associações comunitárias, 

onde gera participação efetiva dos cooperados e maneiras de sucessão da diretoria. 

Outro fator relevante, está na consequência de um bom trabalho de gestão social, de 

participação e educação cooperativista que os cooperados receberam no processo de 

constituição da cooperativa. 

No entanto, 17% das cooperativas agropecuárias vêm adotando o modelo de 

profissionalização da gestão como forma de gestão empresarial e a competitividade 

das cooperativas. Essa profissionalização deve ser vista com cuidado pelos sócios 

cooperados, pois existe o perigo de que as decisões do gerente se anteponham, 

protelando a participação e as opções estratégias. Bem como 17% condiciona a 

gestão da cooperativa em um sócio, pois decisões de apenas um sócio se anteponha, 

dilatando a participação e as opções estratégicas preferidas dos cooperados, ou seja, 

gerar uma baixa participação e envolvimento do cooperado na cooperativa.  

Um ponto relevante no trabalho das cooperativas é sua relação com outras 

instituições. Através de seu quadro social, deve interferir na dimensão comunitária do 

desenvolvimento, participando de outras instâncias que contribuem com o 
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desenvolvimento local, a partir dessa integração a cooperativa pode promover o bem-

estar econômico e social dos cooperados e orienta-los para uma participação 

comunitária, melhorando assim a qualidade de vida da população pois orientar os 

cooperados a uma participação comunitária, contribuindo para a melhoria na 

qualidade de vida da população. (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6- Relação das cooperativas do Território Sertão do Apodi com outras 
instituições 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 
 

A pesquisa realizada nas 06 cooperativas agropecuárias da agricultura 

familiar do Território Sertão do Apodi, identificou que não existe nenhum tipo de 

relação dessas cooperativas com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 

EMPRABA, essa constatação denota um prejuízo as cooperativas, sendo a  

EMBRAPA uma empresa que nasceu para promover a inovação tecnologia voltada 

para a agropecuária brasileira e as cooperativas aqui estudas desenvolvem atividades 

de fomento a produção e comercialização dos produtos provenientes da Agricultura 

Familiar. 

Existe uma ausência de diálogo entre esses entes,  em que pese a existência 

de diálogos entre autarquias de governo e entes representantes da sociedade ainda 
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existe algumas dificuldades, principalmente no tocante a realização de parcerias e 

consonâncias de recortes e agendas, não é difícil identificar órgãos trabalhando em 

prol da mesma causa com programações e abordagens diferentes, isso dificulta o 

trabalho, pois as cooperativas que estão lidando diretamente com o homem do campo 

deixa de repassar as inovações tecnológicas advindas das pesquisas realizadas pela 

empresa e consequentemente a pesquisa não terá aplicabilidade, pelos menos para 

a Agricultura Familiar, tornando-se dessa maneira um conhecimento que não 

ultrapassa os muros da empresa. 

Observa-se, portanto, que as instituições parceiras das cooperativas de 

agricultores familiares são de serviços de assistência técnica, serviços estes 

fundamentais para geração de novos produtos, pois com essa integração de 

conhecimentos é possível gerar novos produtos e identificar potencialidades locais. 

Assim, torna-se primordial as relações institucionais das cooperativas com 

esse órgão. Por outro lado, a maioria tem contato com bancos, SEBRAE e com outras 

cooperativas, mostrando assim a dinâmica, sendo essas, instituições financeiras, de 

assistência e de comercialização respectivamente. 

O cooperativismo se caracteriza por uma grande relevância da agricultura 

familiar, predominam estabelecimentos com um processo produtivo estruturado e 

relativamente bem-sucedido aquelas organizações que buscaram outras parcerias e 

articulações para desenvolver outras culturas e apoio para a estruturação de unidades 

de beneficiamento legalizadas, esse apoio decorreu de articulações, projetos e 

programas que disponibilizaram o recursos financeiros a fundo perdido para a 

construção, reforma dos empreendimentos. 

Esse resultado demonstra que os agricultores familiares reconhecem a 

importância de se criar iniciativas voltadas para o desenvolvimento do associativismo 

e cooperativismo, pelo fato que se apresentam como elementos necessários para a 

construção de formas articuladas, no que tange à organização da cadeia produtiva. 

Além disso, acredita-se, que a organização coletiva pode facilitar o relacionamento 

com as organizações, as instituições e as políticas públicas, principalmente as de 

acesso ao crédito, uma vez que conseguem financiamentos com um montante de 

recurso maior pela forma de organização que poderá ser investido na unidade 

produtiva, o que implica diretamente na comercialização nos mercados, seja no 

convencional ou institucionais. 
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Ao longo dos anos, as cooperativas vêm buscando acessar políticas de agro 

industrialização dos produtos da agricultura familiar e de acesso a mercados, tem 

longa experiência em operacionalizações do Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) e Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE), conforme mostra no 

gráfico 7. 

 
Gráfico 7: Proporção de cooperativas, com relação ao acesso aos mercados 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

No entanto, um dos principais desafios para a comercialização dos produtos, 

ainda se concentra no processo de legalização e certificação de alguns produtos que 

necessita de estruturas apropriadas e legalizadas junto aos órgãos fiscalizadores. 

Ocorre na comercialização a relação das cooperativas com o mercado institucional, 

no qual aparece o PAA e PNAE que foram acessados por praticamente as 

cooperativas, ou pelo menos por todas aquelas que estão ativas no processo de 

comercialização, como o caso da COOPAU, que não realizou nenhuma 

comercialização, mas que se concentra o principal objetivo, o acesso ao mercado 

institucional. Através dos dados podemos perceber que esse tipo de mercado tem 

funcionado com êxito no território, visto que, mais da metade da produção familiar é 
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adquirida através de compras públicas, caracterizando os mercados institucionais 

como determinantes para o funcionamento das cooperativas ao longo dos anos. 

Outro fator se remete às relações que as cooperativas estabelecem ao longo 

dos anos, já que as relações fomentam parcerias, as articulações, ao juntar forças 

para um objetivo comum.  Percebe-se que apenas 50% das cooperativas possuem 

relações/vínculos com associações. Como abaixo descrito as relações que as 

cooperativas (Gráfico 8) 

As associações de agricultores é uma pratica bastante comum no território 

Sertão do Apodi. Tem como objetivo organizar a produção das cadeias e se 

constituíram como verdadeiros espaços de expressão dos agricultores, no entanto, a 

pratica quotidiana mostrou que associação não atende por completo a necessidade 

da agricultura familiar. As associações visam tão somente a organização da produção, 

mas com a produção organizada a agricultura familiar alçou voos maiores e idealizou 

realizar a comercialização dessa produção, assim a evidente necessidade da 

constituição de cooperativas, com o objetivo de realizar a comercialização da 

produção e buscar estratégias que diminuíssem os custos de insumos e logística 

dessa produção. 

 
Gráfico 8- Relação das cooperativas Agropecuárias da Agricultura Familiar do 

Território Sertão do Apodi (RN) 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 
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As associações são características como um empreendimento que precedeu a 

vinda das cooperativas e nos dias atuais partilha de uma comunhão de objetivos e se 

complementam no que se refere a produção e comercialização dos produtos da 

agricultura familiar, no entanto, os dados da pesquisa apresentam que 33% não 

possuem relações/vínculos com associações, indicando que seu surgimento não se 

deteve de uma base produtiva. Além de relações com associações existe a com 

grupos familiares com 17%, ou seja, revelando a fragilidades dessa cooperativa. 

No que se refere, as cooperativas centrais, objetivam assim como os fóruns de 

associações são instancias que congregam cooperativas e associações, surgiram a 

partir da organização desses espaços, sua importância se deve ao fato de reunir esses 

empreendimentos e torná-los fortalecidos frente aos demais entes da sociedade, mas 

apenas 50% estão vinculadas, como uma maneira de se fortalecer, onde buscam por 

meio da central a padronização dos produtos. 

Essa é mais uma representação externa dos empreendimentos e funcionam no 

sentido de ocupar os espaços de discussões sobre políticas públicas e representar os 

filiados junto as esferas de governo visando angariar melhorias aos seus 

representados, seu poder de articulação se tornar muito grande pelo fato de estarem 

também filiados a federações e confederações e esse segmento de organizações 

fazem com que as pautas das bases cheguem até os centros de deliberações das 

políticas públicas no pais. 

No entanto, a falta de apoio logístico, operacional e financeiro tem impedido 

que da Central de comercialização presente no território Sertão do Apodi, cumpram a 

missão para a qual foi criada, pondo em xeque os recursos despendidos até então e 

as energias ideais dos atores envolvidos no processo. 

Outro fator determinante para o funcionamento das cooperativas, segundo a 

percepção dos presidentes atuais, está refletido em distintos pontos de vista e pelas 

cooperativas se encontrarem em variados momentos. (Quadro 6) 
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Quadro 6- Fatores para o funcionamento da cooperativa ao longo dos anos.  

COOPERATIVAS 
FATORES PARA O FUNCIONAMENTO DA 

COOPERATIVA 

A A capacidade de organização 

B Confiança dos cooperados  

C O acesso aos 30% no PNAE 

D As parceiras  

E Interesse do coletivo 

F Ainda não estamos funcionando 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016 

 

É perceptível que existe diferentes percepções, onde são reflexos dos 

momentos em que as cooperativas estão passando. Ao longo dos anos, as 

cooperativas têm enfrentados sucessivos anos de seca, onde diminuem a produção e 

enfraquece a possibilidade de cumprir contratos, parcerias, editais e etc.  

No entanto, destaca-se que dentre as respostas 03 cooperativas 

mencionaram que os fatores que influenciaram para o funcionamento da cooperativa 

estão diretamente relacionados ao coletivo, seja na capacidade que a cooperativa tem 

em se organizar, seja pelo interesse dos sócios, ou pela confiança que depositam na 

cooperativa. Ademais, relacionam que o funcionamento está diretamente relacionado 

ao acesso as compras governamentais ou as parcerias que conseguiram ao longo 

dos anos, expondo a fragilidade em perceber que o maior potencial de uma 

cooperativa é o coletivo, onde sem ele, deixa de existir para os fins do cooperativismo. 

Quando questionados quais as principais potencialidades da cooperativa, de 

modo a não diferenciar na heterogeneidade das cooperativas. Onde relacionam a 

infraestrutura legalizada que a cooperativa possui, nos sócios. Na organização que a 

cooperativa possui e seus com produtores que possuem capacidade para a produção. 

Nas capacitações que a cooperativa ofereceu aos sócios e que possuem pessoas, já 

existe cooperativas que relacionam as potencialidades em grande produção, 

conforme o quadro 7. 

 



111 
 

Quadro 7- Principais potencialidades da cooperativa até os dias atuais.  

COOPERATIVAS PRINCIPAIS POTENCIALIDADES DA COOPERATIVA 

A Infraestrutura e legalidade 

B Organização, produtores com capacidade 

C Produção em grande escala  

D Pessoas capacitadas para passar informações 

E Pessoas politizadas (agricultores e cooperados) 

F 
Infraestrutura física e principalmente a humana. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016 

 

Um fator influenciador esta que na maioria dos cooperados participaram de 

cursos e formações e as cooperativas em sua maioria buscam manter suas agendas 

de reuniões, afim de deixar os cooperados informados, mantendo-os sempre próximo 

a organização. Outra forma apresentada pelas cooperativas do território como uma 

forma de manter na cooperativa é o cumprimento dos compromissos, um deles é em 

relação a agregação de valor e comercialização da produção. 

No que se refere aos principais fatores limitantes para o funcionamento das 

cooperativas da agricultura familiar. Constatou-se que os problemas administrativos 

das cooperativas, onde exibir-se que há uma heterogeneidade nos problemas 

administrativos das cooperativas, mostrando que elas estão em níveis diferente, uma 

vez que praticamente todas tem um apontamento, com exceção da questão 

legislativa, que mesmo assim, ainda se diferencia quanto ao Serviço, uma buscando 

o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e outro na busca do Serviço de Inspeção 

Federal (SIF).  Entretanto, de modo geral os problemas são econômicos e de 

legislação, apresenta-se no gráfico 9. 
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Gráfico 9- Principais problemas administrativos apontados pelas cooperativas do 
Território Sertão do Apodi. 

 
 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

Pois, as cooperativas da agricultura familiar, têm encontrado barreiras para 

seu funcionamento, principalmente devido a legislação fitossanitária, a qual as 

agroindústrias da Agricultura Familiar em sua grande maioria não atende ao que 

preleciona essa legislação não está adequada a este setor de produção e, sim, às 

grandes empresas legalizadas consomem o mercado exigente e as cooperativas com 

suas bases produtivas frágeis, não tem condições de competir. 

As dificuldades de adequar as instalações da agroindústria às normas 

sanitárias dificultam o acesso a comercialização da produção a legalização das 

agroindústrias familiares. A falta de legalização das agroindústrias das cooperativas 

de agricultura familiar inviabiliza a comercialização da produção. (Gráfico 10). 

 



113 
 

Gráfico 10- Possui da unidade de beneficiamento Certificadas 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 
Os problemas relacionados a falta de legalização das agroindústrias implicam 

diretamente no campo econômico, a comercialização das cooperativas.  

Aonde a cooperativa tem uma atuação importante, seja realizando o 

beneficiamento da mesma ou comercializando a produção de forma in natura em 

grande volume, no ato de recebimento da produção é repassado o valor de mercado 

e após a comercialização é retirado os custos administrativos, acordo de forma previa 

na assembleia geral e se o resultado for positivo são repassados aos cooperados 

sobras no final do exercício, com essas práticas acontece a solidificação dos laços 

com os cooperados, onde repassa sua produção e a cooperativa repõe o dinheiro, 

também disponibilizando da transparência, isso fideliza o sócio. 

No entanto, existem fatores que impedem o funcionamento das cooperativas 

da agricultura familiar, dentre os quais está a falta de unidade de beneficiamento. As 

cooperativas da agricultura familiar, têm encontrado barreiras ao longo da sua 

trajetória, principalmente devido a legislação fitossanitária, a qual as agroindústrias da 

Agricultura Familiar em sua grande maioria não atende ao que preleciona essa 

legislação não está adequada a este setor de produção e, sim, às grandes empresas 
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legalizadas consomem o mercado exigente e as cooperativas com suas bases 

produtivas frágeis, não tem condições de competir. (Gráfico 11) 

 

Gráfico 11- Principais fatores limitantes para o funcionamento da cooperativa 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2016 

 

Outras dificuldades são colocadas. Entre elas, os anos sucessivos de seca 

onde dificultaram a produção, a falta de capital de giro, o acesso a bancos, ainda são 

fatores que se caracterizam como limitantes para o funcionamento da cooperativa. A 

falta de acesso ao credito para cooperativas, são consequência do das ações das 

cooperativas das décadas de 60, 70 e 80, as grandes cooperativas ou as cooperativas 

daquela época, existiam o propósito de trabalhar o social, mas, na pratica isso não 

aconteceu. Na prática, não tinha uma gestão democrática, na pratica não tinha essa 

preocupação com o social, e os empréstimos concedidos e não quitados na época, 

fizeram com que os bancos barrassem o acesso a credito coletivo. Então assim, por 

isso que as cooperativas não conseguem acesso a crédito, somente conseguem 

acessar algum recurso pelo PRONAF, porque o agricultor ele tinha o credito. Mas as 

cooperativas são os que estão impedidos por exemplos anteriores,  

Bem como as dificuldades de adequar as instalações da agroindústria às 

normas sanitárias dificultam o acesso a comercialização da produção a legalização 
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das agroindústrias familiares. A falta de legalização das agroindústrias das 

cooperativas da agricultura familiar inviabiliza a comercialização da produção. 

No Nordeste a estrutura cooperativista para a agricultura familiar ainda está 

debilmente em construção, onde as fragilidades em infraestrutura tornam 

impossibilitados de concorrer frente ao mercado consumidor.  

Analisou-se, se essas cooperativas executam, desenvolvem algum tipo de 

projeto social com a comunidade onde se encontra inserida, destacado no gráfico 12. 

No tocante ao envolvimento na realização ou participação em projetos de cunho social 

restou comprovado que 83% delas não realizam nenhum projeto dessa natureza, o 

que evidencia o acentuado descumprimento de uma das funções de uma cooperativa 

que é trabalhar o social e a autogestão. No entanto, apenas uma cooperativa, que 

representa 17% do total, desenvolve projetos sociais de educação e cultura, como 

cita-se abaixo. 

 

Gráfico 12 - A cooperativa desenvolve algum projeto social 

 
       Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

Alguns projetos sociais desenvolvidos pela Coopapi a partir do apoio dos 

parceiros: a Estação Digital Espaço Virtual tem contribuído para o desenvolvimento 

sustentável através de ações como capacitações em informática básica oportunizando 

o acesso à internet, digitação de trabalhos, serviços eletrônicos e apoio na gestão de 

vários projetos. O Projeto MIDEP (Modelo de Inclusão Digital para Empreendimentos 
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Produtivos) é um projeto de inclusão digital da FBB e funciona em 03 espaços: o 

primeiro é a Estação Digital. O segundo é a Sala Multiuso com data show, filmadora 

e câmara digital que funciona no auditório da associação de Córrego para 

apresentações culturais, filmes, documentários e trabalhos realizados pelos 

educandos da estação, estudantes em geral e sócios. E por último, o Espaço 

Administrativo com apoio a gestão, com uso de planilhas para controle de estoque, 

entre outros e funciona na fábrica de beneficiamento de castanha. Os eixos 

norteadores do MIDEP são a integração estratégica das ações, a capacitação como 

instrumento de otimização do processo de gestão e as iniciativas de produções 

socioculturais como meio de sensibilizar a juventude local para o comprometimento 

com os empreendimentos.  

Dentro das atividades da estação conta-se o Projeto Cinema para Todos que 

trabalha o cinema na comunidade expondo a importância da apropriação dos 

conhecimentos da arte, da política, do meio social e da cultura. Os filmes interagem 

na sociedade de forma direta, além de incentivarem no desenvolvimento de 

criatividades e na ampliação dos conhecimentos nas diversas áreas. Os filmes 

exibidos no projeto são escolhidos tendo como base as temáticas trabalhadas pela 

associação e conjunto de parceiros da região. 

A cooperativa Coopapi, também tem atuação como apoiadora e parceira em 

uma Turma de 21 educandos que são sócios, esposas e filhos de sócios ligados ao 

programa de educação PROJOVEM Campo Saberes da Terra. Este tem a missão de 

oportunizar o retorno às salas de aulas de jovens de 18 a 29 anos de idade que já 

frequentaram estas e tiveram que abandoná-las por motivos diversos. Eles têm a 

oportunidade de retomar seus estudos e melhorar seu nível educacional.  

Outro exemplo de parceria da Coopapi se dá através do Programa Mulheres 

Mil do Governo Federal. No município de Apodi é o programa é de responsabilidade 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande (IFRN) e conta 

com 3 (três) cursos: Curso de Qualificação Profissional em Produção de Derivados 

Apícolas, em Corte e Costura: vestuários masculino e feminino e Processamentos de 

Frutos. 

A Coopapi possui o departamento da educação a ideia surgiu a partir da 

necessidade da constituição de um espaço que objetivasse oportunizar educação 

cooperativista e como instrumento que pensasse a alfabetização dos cooperados, 
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tendo em vista muitos deles não terem tido oportunidade de frequentar escolas em 

sua juventude, para isso, o departamento manteve-se atendo as possibilidades que 

foram surgindo. 

A citar algumas, PROJOVEM CAMPO Saberes da Terra, Projeto Conquista, 

Mulheres Mil, PLANSEQ ECOSOL, cada iniciativa dessa deixou resultados junto a 

esse público proporcionando, dessa forma a educação cooperativista e trazendo 

conhecimento para os jovens e adultos das comunidades que compõem a cooperativa 

Coopapi. 

A partir das experiências mencionadas acima a cooperativa Coopapi idealizou 

ampliar seu horizonte de atuação o resultado foi a parceria com Escola Agrícola de 

Jundiaí e Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte, que culminou com 

a vinda dos cursos oferecidos pela Rede E-tec Brasil,  quando a cooperativa Coopapi 

ainda estava no campo das ideias e articulações, mas o departamento da educação 

já existia, pois diante da impossibilidade do firmamento de parceria da FETARN com 

o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Apodi para oportunizar a 

filhos de agricultores cursarem o curso de Técnico em Agropecuária na Escola 

Agrícola de Jundiaí, a cooperativa C celebrou essa parceria e possibilitou a 05 filhos 

de agricultores familiares de Apodi tornarem-se técnicos em agropecuária. 

Os frutos dessa parceria são visíveis, hoje existem profissionais na EMATER, 

IDIARN, Banco do Nordeste e sendo tutores nos cursos oferecidos atualmente pela 

Rede E-tec na comunidade de Córrego. Atualmente foram formadas 02 turmas de 

técnicos em cooperativismo, totalizando 33 técnicos e encontra-se em andamento 02 

turmas de Técnico em Cooperativismo, 02 Técnico em Comercio Exterior, 01 Técnico 

em Informática e 01 Técnico em Agroindústria, totalizando 215 cursistas. 

Assim, pode-se afirmar que teve efeitos de educação, onde muitos dos filhos 

dos cooperados estão graduados, mestres e até doutorandos. Onde na comunidade 

do Córrego, onde surgiu a cooperativa está instalado uma Estação Digital, um polo do 

curso de Cooperativismo, Comercio Exterior dentre outros cursos, através da parceria 

da Escola Agrícola de Jundiaí/UFRN4 com a COOPAPI.  

As práticas do cooperativismo exerceram influência também na cultura 

comportamental, contribuindo para novas relações entre os agricultores, organizações 

                                                           
4 Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte - UFRN 
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econômicas, instituições Federais, Universidades, Fundações. Não foram apenas as 

relações entre os agricultores que tiveram a influência das práticas cooperativas.  

No entanto, quanto a mudança na vida dos sócios, percebeu-se que cada 

cooperativa tem uma percepção diferente quanto a mudança de vida de seus sócios, 

mesmo assim, parte delas fomentam a participação e exercem a gestão social dos 

cooperados, sendo que apenas uma não percebeu mudanças nos cooperados, pois 

a mesma, encontra-se em processo de construção da cooperativa, onde possuem 

apenas um ano de existência e os trabalhos ainda se encontram a passos lentos.  

(Quadro 8) 

Quadro 8- Mudanças na vida dos sócios após entrarem na cooperativa.  

COOPERATIVAS PERCEPÇÃO NA MUDANÇA DE VIDA 

A Acesso a outros programas governamentais 

B Capacidade, conhecimento do cooperativismo solidário. 

C Econômico, social e educacional. 

D Nível de escolaridade 

E Uma renda  

F Não percebi mudanças 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. 

 

 

Os relatos têm sido reflexo tanto no econômico, social e educacional onde tem 

impulsionado não só a atividades produtivas, mas a partir dela o desenvolvimento de 

outras atividades agrícolas. Além de gerar renda, melhor nível de educação, existiu a 

quem identificou que os sócios possuem capacidade de conhecimento em 

cooperativismo solidário e isso modificou a participação dos sócios na cooperativa. 

No entanto, verifica-se que existiu percepção que apenas estão focados no acesso a 

programas, onde permeia somente a questão econômica 

Onde as cooperativas têm buscado a questão econômica, na comercialização 

e agregação de valor dos produtos dos cooperados. No social e educacional, onde 
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entendem que possuem responsabilidade de sucessão dos membros da diretoria e só 

por meio da educação, pode-se capacitar seus cooperados. 

Outro fator que apresentou como fator limitantes, é a falta de informações 

estratégicas sobre as organizações coletivas, sejam associações ou cooperativas de 

agricultores familiares na região Nordeste, onde são demasiadamente escassas, com 

poucas pesquisas, trabalhos acadêmicos e informações sobre as organizações 

coletivas, sejam elas associações ou cooperativas.  

Essa escassez evidencia-se com a falta do Cadastro Nacional de 

Empreendimentos Econômicos Solidários (CADSOL) e de informação das 

cooperativas da agricultura familiar quanto ao cadastro, que a finalidade é o 

reconhecimento público desses empreendimentos, de modo a permitir-lhes o acesso 

às políticas públicas nacionais de economia solidária, aos demais programas públicos 

de financiamento, às compras governamentais, à comercialização de produtos e 

serviços e às demais ações e políticas públicas a ele dirigido. Além disso, o cadastro 

dará publicidade aos empreendimentos econômicos solidários em atividade no país, 

além de permitir aos empreendedores solidários o acesso às políticas públicas 

nacionais de economia solidária e a programas públicos de financiamento, crédito, 

aquisição e comercialização de produtos e serviços, entre outras ações. 

O cooperativismo com a participação dos pequenos produtores que, num 

sistema de exploração cooperativa ou coletivista, podem produzir alimentos para 

atender à demanda do mercado interno e reduzir a dependência da importação de 

gêneros alimentícios de outras regiões do país. 

O Território Sertão do Apodi (RN), caracteriza-se por ser um território fértil no 

surgimento de organizações sociais, se destacam pela intensa mobilização da 

sociedade civil, possui um razoável número de cooperativas, em comparação aos 

demais Territórios do estado do Rio Grande do Norte, que contribuem 

economicamente para seus associados. A partir da ação das cooperativas dos 

agricultores familiares tem se tornando um dos mais importantes instrumentos para 

desencadear o processo de dinamização econômica. Cooperativas, nas quais trazem 

consigo uma nova concepção e características de gestão vêm sendo empreendidas 

por agricultores familiares.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir da análise dos fatores que promoveram as práticas do cooperativismo 

no Território Sertão do Apodi, constatou-se que algumas ocorreram de maneiras 

distintas, tanto no cooperativismo agropecuário tradicional, quanto no cooperativismo 

da agricultura familiar. Os fatores que influenciaram as práticas do cooperativismo no 

território Sertão do Apodi, foram: os líderes da igreja católica com trabalhos voltados 

para a formação de associações e cooperativas, a ação de líderes das igrejas 

evangélicas, líderes políticos locais, a influência de outras cooperativas e ainda 

estimulo proporcionado pelos programas governamentais com apoio do estado. 

As cooperativas trouxeram muitos benefícios para seus cooperados nas 

áreas: econômica, social e cultural, através de trabalhos desenvolvidos por meio de 

parcerias e articulações. Em nossas reflexões, percebemos que o cooperativismo 

consiste numa atividade fundamental em municípios do território Sertão do Apodi (RN) 

como: Itaú, Apodi, Caraúbas e Umarizal, por funcionarem como sede dessas 

cooperativas. Esse fato causou o desencadeamento de vários avanços, tais como: 

tornar Umarizal um município polo da região do Oeste Potiguar, destacando-se dentre 

os demais núcleos urbanos menores e exercendo grande influência, possibilitando a 

implantação de grandes bancos, como do Brasil e do Nordeste, e ainda gerar emprego 

e renda para a população desses municípios.  

No entanto, as dificuldades de competição com grandes empresas, associado 

a inadequada infraestrutura de beneficiamento, com moldes ainda “caseiros”, causam 

problemas no desenvolvimento das cooperativas, provocando a paralisação, ou ainda 

o desaparecimento de suas atividades econômicas. Inibindo ainda mais a 

sobrevivência das cooperativas produtiva destes municípios. 

Acredita-se que este caráter contraditório de aprendizado institucional, 

tendeu, historicamente, para o crescimento das cooperativas de forma empresarial, 

relegando os serviços de apoio aos pequenos produtores em plano secundário. 

Percebeu-se que o objetivo inicial de muitas das organizações cooperativas desde 

seu surgimento, voltado para o apoio à comercialização dos produtos dos sócios, com 

o passar dos anos, foi perdendo força e passou a ser meramente empresarial, 

abandonando práticas coletivas. Esse cooperativismo exerceu influencia no 

cooperativismo da agricultura familiar 
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Dessa maneira, o surgimento das cooperativas da agricultura familiar nesse 

território sofreu influências do cooperativismo tradicional. Nos parece que por 

questões de dívidas, inadimplência de alguns associados das cooperativas 

tradicionais, alguns sócios ficaram receosos de participar de outras cooperativas, 

embora a ação das cooperativas dos agricultores familiares ao longo dos anos tenha 

trabalhado para modificar essa realidade, recuperando a credibilidade ao movimento 

cooperativista nesse território, se tornando um dos mais importantes instrumentos 

para desencadear o processo de dinamização econômica. No entanto, essa não é 

uma realidade em todos os municípios do território, ainda existe resistência por alguns 

ex cooperados das cooperativas tradicionais.  

No Território Sertão do Apodi, no entanto, mesmo que as experiências 

frustrantes anteriores tenham criado receio de ações coletivas, as cooperativas da 

agricultura familiar vêm se afirmando ao longo dos anos e agregando cada vez mais 

o número de sócios. Nesse contexto, a participação social do cooperado é vista como 

um indicador que influencia positivamente a vida econômica e social da cooperativa. 

Perante essas circunstâncias, percebemos nas cooperativas dos agricultores 

familiares, o desafio de articular suas atividades sociais, econômicas e institucionais 

as quais trazem consigo uma nova concepção e características de gestão que vêm 

sendo empreendidas por agricultores familiares. Mas, em algumas cooperativas, 

ainda persiste um baixo nível de respostas da pesquisa que trata sobre educação 

cooperativa e, em si mesmo, um indicador de uma tendência reflexiva. 

Observa-se a necessidade de um trabalho mais reflexivo a respeito de 

concepções associativistas e o práxis, no dia a dia dos associados, de forma que 

compreendam que não devem esperar apenas pela ação dos gestores, mais dela 

participar ativamente, até mesmo compreender a natureza dos problemas 

encontrados e as estratégias de seu enfrentamento. 

As cooperativas da agricultura familiar no território Sertão do Apodi são 

limitadas na infraestrutura das unidades de beneficiamento, onde ocorre a agregação 

de valor. Para superar as dificuldades de comercialização e garantir uma apropriação 

adequada dos recursos gerados pela pequena produção, torna-se necessário o 

incentivo ao cooperativismo. Acredita que os pequenos produtores poderiam ser 

organizados em cooperativas para promover a agregação de valor aos seus produtos 

e levar a concorrer em uma economia de escala, com o beneficiamento da produção, 
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viabilizando a disputa de fatias de espaços do mercado interno –regional, nacional – 

e internacional.  

Percebeu-se que as cooperativas da agricultura familiar apresentam 

potencialidades que moldam seu funcionamento, identificadas como principais: a 

diversidade de frutas e a formação de organizações coletivas que possibilitam o 

processamento e escoamento da produção pelas cooperativas. No entanto, essas 

organizações encontram-se ainda com limitações na infraestrutura e por 

consequência a falta de legalização das unidades de beneficiamento. 

A partir do ano de 2003, na esteira das políticas territoriais, a exemplo do PAA, 

do PNAE e de outras ações impulsionadas pelo Programa Territórios Rurais e da 

Cidadania, essas cooperativas de agricultores familiares, tem procurado se 

adequaram para acessar tais políticas de incentivo, 

Apesar disso, mesmo frente ao expressivo acesso as políticas públicas, 

ocorreu uma fiscalização nas unidades de beneficiamento e produtos artesanais no 

território Sertão do Apodi, proibindo o funcionamento e comercialização dos produtos 

da agricultura familiar. A publicação de um decreto vetava as instituições (prefeituras, 

escolas e secretaria estadual de educação) de adquirir produtos sem certificação, 

especificamente as que não possuíam o Selo de Inspeção Federal – SIF. Essa 

determinação aconteceu através de uma fiscalização realizada pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA o que afetou drasticamente a 

comercialização das cooperativas. 

A partir de então, foram criadas alternativas com o objetivo de molificar a 

realidade perante as unidades de beneficiamento. Assim, buscaram novos parceiros, 

financiadores, através de fundações, programas, universidades (pesquisa) para 

aprimorar essa limitação. Atualmente, uma das cooperativas está com uma unidade 

de beneficiamento de polpa de fruta com o SIF, revelando o avanço e fortalecimento 

do cooperativismo de base familiar. 

As diferentes práticas de cooperação estão relacionadas principalmente com 

ausência de uma base econômicas que dê margem as outras possibilidades no campo 

associativismo. Em sua maioria as práticas do cooperativismo são transformadas em 

meros instrumentos de mercado, ainda que isso seja importante, com a finalidade de 

reduzir custos, conseguir vantagens, acessar políticas públicas, o que, isoladamente, 

não permite uma inserção mais autônoma. 
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Consideramos, assim, que os caso de sucesso nas práticas de gestão 

democráticas e solidárias identificadas no nosso trabalho, contribui para ampliar e 

aprofundar os conhecimentos sobre o cooperativismo rural potiguar e apontar alguns 

indicadores que posteriormente poderão ser usados em outras pesquisas que visem 

analisar experiências deste tipo, ou mesmo, compará-las com outras que se 

autodenominam solidária. 

Apesar do acesso aos programas governamentais servir de base nos 

resultados econômicos das cooperativas, é fundamental a criação de condições 

próprias para acessar outros canais de comercialização, na medida em que essas 

ações se constituam de políticas de governo e não políticas de estado. No primeiro 

caso, é comum que dependendo da tradicional instabilidade na liberação dos recursos 

e das mudanças de gestão pública, muitas organizações se fragilizem ou 

desaparecem, com sérias consequências para a agricultura familiar e para a 

sociedade local. No segundo caso, o destino dessas políticas tem no apoio das 

instituições e das regras formais, tornando-as mais independentes de governos 

ocasionais, buscando outros meios, entidades de apoio e parceria, frente a esse novo 

momento político atual no Brasil, onde emergem incertezas para a agricultura familiar.   

A expectativa é que essas cooperativas tenham tido algum amadurecimento 

para o seu fortalecimento. Espera-se que diante de tal conjuntura política a agricultura 

familiar busque outras alternativas e não dependa meramente dos programas, 

passando assim, a ter uma visão para além dessas políticas. 

Torna-se necessário desenvolver mais sistematicamente a educação 

cooperativista, a formação de novas lideranças e vincular com mais clareza suas 

práticas aos princípios da economia solidária e popular, de forma a colocar-se como 

uma experiência que deve ser expandida e adotada, dentro das particularidades de 

cada situação, por outros grupos de agricultores familiares.  

Quando os cooperados se sentem assim verdadeiramente parte do processo, 

e participam dele como proprietários de um bem comum, a mentalidade diante dos 

desafios e dos reveses, é outra, em que a ação coletiva contra os interesses 

particulares se torna mais efetiva. Apesar das dificuldades de competição, associado 

às dificuldades de créditos e falta de legalização das unidades de beneficiamento 

dificultaram o desenvolvimento das cooperativas agropecuárias da agricultura familiar 

do Território Sertão do Apodi. 
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Concluímos que o cooperativismo consiste numa atividade fundamental nos 

municípios do território Sertão do Apodi, onde os mais beneficiados são os municípios 

sedes das cooperativas, a irradiação das dinâmicas, como acontece, se estimulada, 

reforça os laços e as redes de comercialização locais com reflexos na identidade 

territorial, ampliando inclusive as possibilidades de sucesso dos empreendimentos 

coletivos para outros municípios. 
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ENTREVISTAS COM DIRIGENTES DAS COOPERATIVAS 

   

         Território                                  Município da Sede                        Data 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO: 

1.1 Dados de identificação: 
Nome da Cooperativa___________________________________________ 
Ano de Fundação:______________________________________________ 
Quantos cooperados possuem atualmente?___________________________ 
Quais os municípios que a cooperativa possui cooperados? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
1.1.1 Perfil educacional familiar dos membros da diretoria: 

 Não 
alfb. 

Funda. 
Incom 

Funda. 
Compl 

Médio 
Incom 

Médio  
Compl 

Superior 
Incompl 

Superior 
Compl 

Pós 
Gradua. 

President         

Vice Presd         

1°Tesour         

2° Tesour         

1°Secretár         

2° Secretá         

 

1.1.2 Quais os Setores/Cadeias produtivas: 

 (  ) Leite e derivados           (  ) Cajucultura 
 (  ) Apicultura                        (  ) Polpa de Frutas e derivados  
 (  ) Hortifrutigranjeiros           (  ) Carnes e derivados  
 (  )Outras cadeias: ___________________ 

 
1.2 – Possui sede própria? (  ) Sim   (   ) Não 

Se não, qual?  (  ) Alugada   (   ) Cedida  

1.3 Prestadores de serviços na organização por ano. 

Formas de contratação pessoal 
Nº de 

pessoas 
Nº dias trabalhados 

ano/mês 
Valor total pago (R$) 

(*) 

1 Trabalho permanente    

2 Trabalho temporário    

3 Assalariado permanente     

4 Pró-labore    

5 Estagiários    

 

 

 

 



133 
 

2 SURGIMENTO DA COOPERATIVA 

2.1 Como surgiu esta organização: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2.1.1. Receberam cursos, formações sobre o cooperativismo? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2.2. Quais os principais objetivos para a criação/surgimento da cooperativa? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2.3 O que destacaria como fatores que promoveram o surgimento do cooperativismo da 
agricultura familiar? (AGRICULTURA FAMILIAR) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2.4 Faça uma análise da trajetória da cooperativa? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2.5 O que você destacaria na trajetória da cooperativa? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

3 POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO  

3.1  Por que é importante fazer parte de uma cooperativa?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3.2 O que contribuiu ou tem contribuído para o Senhor (a) fazer parte da cooperativa?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3.3 O que tem possibilitado o funcionamento da cooperativa ao longo dos anos de sua 
existência?   
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
3.4. Cite quais as principais potencialidades para o funcionamento da cooperativa? 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
3.5 Cite quais os principais limitações que impedem ou possam impedir o funcionamento da 
cooperativa? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
3.6 O que o Senhor (a) percebeu de mudança na vida dos sócios depois que entraram na 
cooperativa? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3.7. Quais as principais limitações/fragilidades da cooperativa? 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3.8 Quais as estratégias utilizadas para supera-las? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3.9 Quais as principais potencialidades da cooperativa até os dias atuais? 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3.10 O que a cooperativa ainda almeja alcançar? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
3.11- Com quem a organização mantém relações institucionais?[Assinale as que se 
aplicam 
(   ) Sindicato de trabalhadores rurais   
(   ) Fundações, quais?________  
(   ) Empresas privadas   
(   ) Universidades, quais?_________ 
(   ) Institutos Federais   
(   ) Bancos, quais?_____________ 
(   ) SEBRAE    

(   ) EMPARN/EMBRAPA  
(   ) Prefeituras/ Secretaria de 
Agricultura  
(   ) ONGs 
(   ) Cooperativas 
(   ) EMATER 
(   ) Outros____________ 

 
 
3.13 - Recebeu acompanhamento técnico? 

(   ) Sim   (   ) Não 
 

3.13.1 - Se sim, de quem?  [Assinale as que se aplicam]  
(     )  ONGs/financiador__________________ (     )  Empresas integradoras 

(     )  Cooperativa (de produção/trabalho) (     )  Assistência técnica particular (liberais) 

(     )  Sindicato  (     )  EMATER 

(     )  Secretaria Estadual de Agricultura (     )  Outro _________________________ 

(     )  Secretaria Municipal de Agricultura   
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3.13.2 Por quanto tempo recebeu assessoria técnica? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
3.14. Quanto ao empreendimento (a cooperativa) 
(  ) Está ligado a alguma cooperativa central de comercialização  
(  ) Possui vínculos com uma associação. 
(  ) Trabalha de forma individual e não associativa (somente o grupo familiar) 
(  ) Funciona com base na união de algumas famílias (grupos familiares)  
(  ) Outra situação: ______________________________________ 
 
1.14.1 Participa de alguma federação? 
(  ) Sim      (  )Não 
Se não, existe algum motivo? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
3.15 Possui o CADSOL (Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários)? 
(  ) Sim      (  )Não 
 
Se não, existe algum motivo? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
3.16 Quais as estratégias utilizada pela cooperativa para manter as relações de confiança e 
fidelidade no processo de comercialização da produção dos cooperados? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3.16.1 Em que situações verifica-se, com maior frequência, ações de infidelidade por parte dos 
cooperados? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
4 QUANTO A ESFERA DE BENEFICIAMENTO  

 
4.1 Possui unidade de beneficiamento? 
(   ) Sim   (   ) Não   
 
4.1.1– Possui unidade de beneficiamento é certificada/legalizada? 

(   ) Sim    
(   ) Não   

(   ) Em processo    
(   ) Possuiu/perdeu* 

 
4.1.2 Se sim, quais as cadeias? 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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4.2 Em relação à legalização sanitária da agroindústria, ela se encontra em qual 
situação: 
(  ) Legalizada a nível Federal (SIF, MAA, etc.) 
(  ) Legalizada a nível Estadual (Sec. Estadual da Saúde, CISPOA, etc.) 
(  ) Possui inspeção e legalização Municipal (SIM) 
(  ) Está em processo de transição entre a informalidade e a legalização. 
(  ) Está na informalidade. 

 
4.2.1 Se sim, quais as cadeias? 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
Se legalizada responda: 
Nome da marca__________________ 
Inscrição Municipal/Estadual/Federal/ ________________________ 
Possui embalagem ______________________________________________ 
Produto orgânico ____________________________________ 
 
Se não está legalizada, quais são os principais problemas para conseguir se legalizar: 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
4.3 Quando a cooperativa foi criada, sua base produtiva já estava consolidada com 
unidades de beneficiamento? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4.4. Número de anos em atividade: 
(  ) Mais de 15 anos  (  ) Entre 15 e 10 anos (  ) Menos de 1 ano  
(  ) Entre 10 e 5 anos  (  ) Entre 1 a 5 anos  
 
4.5. Quanto à origem da matéria-prima: 
(  ) Toda produzida pela propriedade  
(  ) É adquirida de fora da base de cooperados até 10%  
(  ) É adquirida de fora da  base de cooperados de 10 a 20%  
(  ) É adquirida de fora da base de cooperados de 20 a 40%  
(  ) É adquirida de fora da base de cooperados de 40 a 50%  
 
4.6  A utilização da capacidade produtiva da agroindústria é de: 
(  ) 0 a 25%   (  )50 a 75 % 
(  ) 25 a 50%   (  )75.a.100% 
 
4.7. Quais os principais produtos produzidos e as suas quantidades por ano e Cadeia? 
 

N. Produto (descrição) Unidade Quantidade Cadeia Ano 

1      

2      

 
4.8. Quando adquire a matéria-prima de onde é a procedência: 
(  ) Dos cooperados  
(  ) De atravessadores  
(  ) De parceiros  
(  ) Do mercado local e regional  
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4.9. Quanto à procedência dos insumos utilizados na unidade agroindustrial: 
(  ) São comprados todos de fora da unidade de produção ( internalizados). 
(  ) São produzidos todos na unidade de produção da família. 
( ) São comprados em partes de fora e em partes utilizados os insumos próprios. 
( ) São conseguidos com a associação ou cooperativa que a agroindústria participa. 
( ) Os insumos são conseguidos com vizinhos e famílias próximas da agroindústria. 
 
4.10. Quanto às dificuldades na produção aponte as 04 principais, numerando-as de um 
a quatro de acordo com o grau de importância, sendo (1): mais importante e (4): menos 
importante. 
(  ) Custos elevados de produção  (  ) Falta de tecnologia adequada  
(  ) Falta de força de trabalho na família            (  ) Falta de acompanhamento 
especializado  
(  ) Produção de matéria-prima insuficiente (  ) Pouca qualidade dos produtos 
elaborados  
(  ) Problemas na etapa de processamento (  ) Estrutura da agroindústria inadequada  
 
4.11. Qual a renda anual obtida, em reais (R$), com a agroindústria familiar? 
(  ) Maior que R$ 50.000,00    (  ) De R$ 50.000,00 a 30.000,00 
(  ) De R$ 30.000,00 a 15.000,00   (  ) Menos de 5.000,00 
 
4.12 - A partir de que ano a unidade de beneficiamento iniciou a 
comercialização?______________ 
 
4.13- Repassa a produção para a cooperativa de segundo grau ou centrais de 
comercialização?  
(   ) Sim  (  ) Não 
Se sim, qual?____________________________________________ 
 
4.14 Dos anos de existência da cooperativa, no balanço existiram sobras ou percas? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
4.15Tem algum contrato de parceria com alguma empresa/ONG? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
4.15.1 A cooperativa possui contrato de comercialização de sua produção? 
(   ) Sim  (  ) Não 
Se sim, qual?___________________________________________ 
Há quanto tempo?_______________________________________ 
Terceiriza algum tipo de serviço? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4.16 – Dos associados quantos destinam a produção para a unidade de 
beneficiamento?  
_______________________________________________________________
 
4.17 – Existe local para armazenamento da matéria-prima? 
(   ) Sim    
(   ) Não   
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4.18 - Quando adquire a matéria-prima de onde é a procedência: 
(   ) De cooperados  
(   ) De associados  
(   ) De parceiros  
(   ) Do mercado local e regional  
 
4.19 - Qual a expectativa das cooperativas em relação a unidade de beneficiamento? 
(   ) Ampliar a atividade 
(   ) Manter como está 
(   ) Parar com a atividade 

 
4.20 - A unidade de beneficiamento conta com um espaço administrativo? 
 (   ) Sim    (   ) Não      (   ) Não possui 

 
4.21 - Como é realizado o balanço financeiro da unidade de beneficiamento?  
(  ) Pelos próprios diretores   
(  ) Escritório de contabilidade   

(  ) Parceria com ONGs   
(  ) Outros___________________ 

(   ) Não se aplica 
 
4.23 – Se não, quais parceiros contribuíram para a infraestrutura física disponível na 
unidade de beneficiamento? [Assinale as que se aplicam] 
 
(  ) Governo Federal:____________ 
(  ) Governo Estadual:__________    
(  ) Governo Municipal:__________                                                                                                                   

(   ) ONG’s, Institutos, Fundação, etc...  
(   ) Outros_______________

 4.24 - Os equipamentos da unidade foram adquiridos com recursos próprios? 
(  ) Sim      (  )Não   (   ) Uma parte própria/outra não 
 
4.25 - Se não, quais parceiros contribuíram para aquisição dos equipamentos 
disponíveis na unidade de beneficiamento? [Assinale as que se aplicam]
(  ) Governo Federal:___________     
(  ) Governo Estadual:__________    
(  ) Governo Municipal:__________      

(   ) ONG’s, Institutos, Fundações, etc... 
(   ) Outros__________________

 
3.26 Quanto a outras fontes de renda da cooperativa pelos recursos obtidos especificar 

a fonte e os valores anuais, em (R$): (2015) 
(  ) Rendas advindas da comercialização dos produtos agropecuária  
Valor:__________ 
(  ) Rendas advindas de atividades realizadas prestação de serviços 
Valor______________ 
(  )Rendas advindas de transferências sociais do Estado (projetos, convênios) 
Valor_______ 
(  ) Rendas advindas de políticas públicas (PAA, PNAE, etc.) 
Valor:_______________ 
( ) Rendas advindas de outra fontes. Especificar_____________________ 
Valor: ________________________ 
 
 
5- MERCADO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO: 
 

 5.1 Quais os principais canais de mercado acessados pela cooperativa? (de 1 a 4 grau 
de importância) 
( ) Venda direta para os consumidores            
( ) Vendas em feiras da  agroindústria familiar                       
( ) Venda em eventos, feiras comerciais e agropecuárias, festas, etc  
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( ) Venda para compradores intermediários  
(   ) Venda para supermercados  
(   ) Vendas na própria propriedade                
( ) Vendas para programas governamentais  
(  ) Outro canal de venda________ 
 
5.1.2 - Acessa quais mercados(s)
(     ) PAA - Ano de início: _____     
(     ) PNAE - Ano de início: _______                                             
(     ) Feiras Semanais - Ano de início:  
(     )Venda direta - Ano de início:___                                     
(     ) Atravessadores  - Ano de iníci0 

(     ) Direto para as empresas - Ano de 
início:_                  
(     ) Cooperativa/Associação - Ano de 
início:                   
(     ) Outros mercados_________

        
5.1.3 - Quem realiza a comercialização dos produtos da agroindústria familiar? 
(  ) Os membros da cooperativa  
(  ) Vendedor contratado  
(  ) Existe uma pessoa na cooperativa responsável somente pelas vendas  
(  ) Por um membro da associação ou cooperativa  
(  ) Outra situação:________________________________________________ 
 
5.2 Quem realiza a comercialização dos produtos? 
(  ) Vendedor contratado  
(  ) Existe uma pessoa da cooperativa responsável somente pelas vendas  
(  ) Outra situação: _____________________________________________ 
 
5.3 Para aumentar a venda dos seus produtos o que seria necessário?(1 a 4 grau de 
importância) 
(  ) Melhorar a qualidade dos produtos processados. 
(  ) parceria cooperativas e/ou associações para realizar a comercialização. 
(  ) Vender os produtos em centros consumidores maiores do que na nossa região. 
(  ) Utilizar estratégias de venda e de marketing diferenciadas. 
(  ) Participação em feira de agricultura familiar. 
(  ) Ter mais políticas públicas de incentivo a comercialização por parte dos órgãos 
governamentais. 
(   ) Outros_____________________ 
 
5.4. A maior parte das vendas dos seus produtos acontece devido: (de 1 a 4 grau de 
importância) 
(  ) Ao seu produto ter uma boa qualidade 
(  ) Por possuir uma marca e/ou selo de 
identificação 
(  ) Por ter uma tradição histórica ligada a 
agricultura familiar da região  
(  ) Por estar de acordo com os hábitos 
históricos de consumo da população local e 
regional. 

(  ) Por ter um preço acessível a todas as 
camadas da população. 
(  ) Por ser um produto diferenciado em 
relação aos demais produzidos no local ou 
região. 
(  ) Por ser produzida de forma artesanal 
(   ) Outros_____________________

 
 
6 – O PROCESSO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS COOPERATIVAS: 
 
6.1 Em termos de gestão em qual das áreas a cooperativa apresenta maiores 
dificuldades? 
 
(  ) Na gestão dos  Financiamentos (  ) Produção de matéria-prima  



 

 
 

 

 

 

 

(  ) Na compra de insumos  (  ) Na contabilidade (custo de produção e margem de 

lucro) 
(  ) No processo de industrialização  (  )Não tem dificuldade 
(  ) Comercialização   (  ) Outras dificuldades________________ 
 
6.2. A cooperativa é administrada por quem? 
( ) Por um dos sócios                        
(  ) Por uma pessoa contratado   
 
( ) Pelo dono do empreendimento 
familiar  

(  ) Pela diretoria 
(  ) Por alguns membros da diretoria 
(  ) Outra situação: _____________ 

 
6.2.2 A quantos anos está na diretoria? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
6.2.3 Há quantos mandatos? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
                        
6.3. A administração da cooperativa (entradas, saídas, custos de produção, etc) é 
realizada através de: 
(  ) Fluxo de caixa próprio  
( ) Fluxo de caixa envolvendo outras 
atividades da propriedade 

( ) Por contador (pessoa) contratada 
(  ) Por um tesoureiro 
(  ) Outra forma: _________ 

 
6.4 É utilizado programa de informática para a organização:  
(  ) Sim (  ) Não 
 

     6.5 - Como são tomadas as decisões na organização? (Assinale a principal)  
 

(   ) Assembleias  
(   ) Reuniões de equipe  
(   ) Grupo de interesse     

         (   ) Outros__________ 
         (   ) Não se aplica  

         
6.6. Quantas assembleias são realizadas por ano?     
_______________________________________________________________ 
 
6.7. Qual a frequência de reuniões? 
_______________________________________________________________ 
 
7 Observações relevantes por parte do entrevistador: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________ 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA OS PRIMEIROS PRESIDENTES  

Entrevistador___________________Data:______________ 
Município_______________ Cooperativa_______________  

 

1. Fale um pouco de como surgiu a cooperativa. 

 

1.1 Quais os principais objetivos para a criação/surgimento da cooperativa? 

 

1.2 Quais os fatores que influenciaram as práticas adotadas pelas cooperativas? 

 

1.3  Receberam cursos, formações sobre o cooperativismo? 

 

2  Por que é importante fazer parte de uma cooperativa?  

 

3 O que contribuiu ou tem contribuído para o Senhor (a) fazer parte da cooperativa?  

 

4. O que o Senhor (a) percebeu de mudança na vida dos sócios depois que 
entraram na cooperativa? 

 

5. Destacar os fatores que promoveram o surgimento do cooperativismo da 
agricultura familiar? (AGRICULTURA FAMILIAR) 

 

6. Qual foi o papel do estado no funcionamento da cooperativa? 

 

Fale sobre as razões do desaparecimento da cooperativa.   

Obs: (Caso de cooperativas fechadas) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA OS SÓCIOS 
 
Entrevistador___________________Data:______________  
Município_______________ Cooperativa_______________ 
 
1‐ IDENTIFICAÇÃO  
1.2 Local de moradia_____________________________________________   
1.3 Nível de escolaridade_________________________________________ 
1.4 Número de membros da família___________________________________  
1.5 Ocupação principal____________________________________________ 
1.6 Outras atividades desenvolvidas na unidade _______________________ 
1.7 Há quanto tempo é sócio da Cooperativa?_______________________ 
 
1.8 Quais as principais atividades na propriedade 
(  ) Hortifrutigranjeiros (  ) Artesanato (  ) Castanha  (  ) Mel (  ) Polpa de Fruta 
Outro quais?_____________________________________________________  
 
2‐ SURGIMENTO DA COOPERATIVA     
 
2.1 Como surgiu a cooperativa? 
 
2.1.1Que motivações ou interesses/razões levaram o Senhor (a) a interagir, unindo-se 
em uma cooperativa (Ser um cooperado)? 
 
2.2 Por que é importante fazer parte de uma cooperativa?  
 
2.3 O que contribuiu ou tem contribuído para o Senhor (a) fazer parte da cooperativa?  
 
2.4 Quanto tempo é sócio na cooperativa? 
 
2.5 Já foi sócio em outra cooperativa? 
 
2.6 Por que o Senhor (a) permanece na cooperativa?  
 
2.7 O que a cooperativa tem de diferente das demais? 
 
2.8 Em sua opinião, quais as vantagens e desvantagens que a cooperativa 
proporciona para seus cooperados? 
  
Vantagens 
(  ) Venda da produção  
(  ) Gestão Competente 
(  ) Relações Sociais 
(  ) Preço de venda da produção 
(  ) Transparência 
(  ) Outros: _________ 
 

Desvantagens 
 (  ) Gestão insuficiente 
(  ) Desconfiança na direção 
(  ) Desvantagens de preços 
(  ) Troca de presidente 
(  ) Falta de quadro para assumir a 
cooperativa 
(  ) Falta de produto  



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
3 - EFEITOS NA VIDA DOS SÓCIOS 
  
3.1 Acha que a cooperativa exerce alguma influência no local ou região?  
Se sim, de que forma?   
 
3.2 A cooperativa está ajudando a exercer outras atividades que não existiam 
anteriormente?  
Se sim, quais?   
 
3.3 A cooperativa influenciou na permanência na atividade ou em outra atividade que 
não exercia?    
  
3.4 A cooperativa oferece os s insumos (caixotes, sementes, adubos etc)?  
  
3.5 Ser cooperado foi um meio facilitador para conseguir custeio, investimento junto a 
órgão oficiais?  
   
3.6 Ser cooperado melhorou o nível de informação sobre o mercado?     
 
3.7 Existe algum tipo de atividade que você (sócios) fazem juntos?  
Se sim, qual e onde é realizada.  
  
3.8 Considera que a atividade pode continuar se a cooperativa fechar? Justifique.    
 
3.9 - Qual a expectativa das famílias em relação a cooperativa? 
(   ) Sem expectativa (   ) Manter como está (   ) Sair da cooperativa 
 
4. PRINCIPAIS FATORES LIMITANTES E OBSTÁCULOS:    
 
4.1 Qual o fator ou aspecto que tem criado as maiores dificuldades à atividade?   
 
4.2 Indique quais os principais desafios enfrentados:  
  
(   ) comercialização    
(   ) beneficiamento     
(   ) financiamento      
(   ) assistência técnica   

( ) melhorar a produção e o produto  
(   ) ampliar o mercado   
(   )outros. Quais?_____ 

 
4.3 Quanto às dificuldades na produção aponte as 04 principais, numerando-as de um 
a quatro de acordo com o grau de importância, sendo (1): mais importante e (4): 
menos importante. 
(  ) Custos elevados de produção  
(  ) Falta de tecnologia adequada  
(  ) Falta de força de trabalho na família 
(  ) Falta de acompanhamento 
especializado  

(  ) Produção de matéria-prima 
insuficiente  
(  ) Pouca qualidade dos produtos 
elaborados  



 

 
 

 

 

 

 

(  ) Problemas na etapa de 
processamento  

(  ) Estrutura da agroindústria 
inadequada 

 
  
4.4 Na sua opinião quais as principais potencialidades para o funcionamento da 
cooperativa? 
  
4.5 Na sua opinião quais as principais limitações para o funcionamento da 
cooperativa? 
 
5‐ APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS COOPERATIVISTAS:  
 
5.1 Participação econômica e Controle democrático pelos sócios     
 
A) Você participa das assembléias?________ Quantas no ano?____________ 
B) Assuntos mais comuns._________________________________________  C) 
Participa da tomada de decisão? ______Como?_____________________ 
 
5.2As decisões são praticadas?    
Sempre (  )     Frequentemente (  )     às vezes (  )    nunca (  ) 
 
5.3 Existe um fundo de reserva na cooperativa?   
Sim (  )     não (  ) não sabe (  )  nunca ouviu falar (  )       
 
5.4 Existem outros canais de participação e decisão?______ Qual?_______   
 
5.5 Na prestação de conta anual, as sobras da cooperativa são divididas?  
Sim (  )      Não (  )    (  )  às vezes  (  )não sabe   (  ) nunca ouviu falar     
 
5.6 Em que é empregada a parte das sobras que fica para a cooperativa?   
  
(  ) compra de equipamentos   
(  ) melhoria da prestação dos serviços  
(  ) em terreno   
(  ) melhoria das instalações da sede   
(  ) não sabe   
(  ) outros (citar)__   



 
 

 
 

 

 

 

 
5.7 Você já realizou adiantamento ou empréstimo com a cooperativa?______ 
 
 
5.8Indicadores relativos à capacitação e educação dos sócios e preocupação com a 
comunidade.     
 
A) Você já participou de algum curso?_________ Se sim, quem realizou?  
Qual foi o tema?     
 
B) Como você toma conhecimento das informações (datas de assembléias, reuniões 
etc) da cooperativa?   (  ) convite  (  ) pelo rádio  (  ) cartaz  (  ) outros     
 
5.9 Melhoria da qualidade de vida do sócio      
 
5.9.1 Quais os investimentos realizados depois que entrou para a cooperativa?  
(pode ter mais de uma  resposta)  
(  ) aquisição de equipamentos ou 
máquinas   
(   ) compra de terras   
(   ) aquisição de veículos ou motos   
(   ) construção ou  reforma de 
benfeitorias   

(   ) investimento na atividade (apicult, 
cajucul, polpa de fruta)   
(   ) outros (citar qual)__________  
  

5.9.2 O que melhorou para você e sua família?   

(  ) Adquiriu bens eletro‐eletrônicos  
(  ) construção ou reforma da casa  
(  ) melhorou a educação   

(  )  passeiam mais    
(  ) estão mais unidos   
(  ) mais felizes      
(  ) Outros__________

 
 
5.9.3.A receita gerada a partir da venda do seu produto através da cooperativa, 
representa quanto da sua receita total? 
(   ) menos de 50%  (   ) 50%   (   ) mais de 50%      
 
5.9.4 O que mais a cooperativa poderia fazer em benefício do sócio?     
 
5.9.5 E da comunidade?     
 
5.9.9 No que a cooperativa precisa melhorar? 
 
6 Observações relevantes por parte do entrevistador: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 


