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ESTRUTURA FUNDIARIA E COOPERATIVISMO 
- UM ESTUDO MICRO-REGIONAL (*). 

(Resumo). 

HILDA P/VARO ST ADNIKY 
ARLETE VIEIRA DA SILVA 

do Departamento de História da Universidade Estadual 
de Maringá (PR). 

A ocupação e exploração de terras, os meios de produção e a 
circulação dos gêneros agrícolas sobressaem como grandes problemas 
sócio-econômicos que se revestem de maior importância quando se 
trata da concentração da renda. 

Uma série infindavel de estudos tem sido elaborada, abordando 
o homem e seu labor agrícola, procurando atingir a essência dos por
blemas sociais que surgem à medida que novas áreas vão sendo ocu
padas. Contraditoriamente, tais problemas criam novas faces e eclo
dem com maior vigor quando essa ocupação é alterada por contin
gências histórico-culturais ou sócio-econômicas. 

Paralelamente, tem se intensificado a ação governamental para 
proteger os interesses do próprio Estado e de particulat"es, visando ga
rantir uma efetiva, satisfatória e compensadora ocupação de áreas até 
então inexploradas, por razões diversas. Entretanto, resta saber qual 
o comportamento do homem colonizadOt" e povoador diante das me
didas govern3illlentais. f: necessário saber em que proporção o homem 
reage e corresponde à estrutura de ocupação de terras organizada pa
ra acomodar interesses diversos envolvidos na ação das frentes pio
neiras e colonizadoras. 

Do ponto de vista estrutural, seria interesante delinear a permea
bilidade de tais esforços no agricultor e estabelecer os limites de sua 
correspondência à ação governamental. Partindo de tal preocupação 

(*). - Comunicação apresentada na 2' Sessão 
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seriapossivel a ordem direta ou indireta do binômio "ação governa
mental" e "reação e correspondência do agricultor". Seria possivel 
ainda, saber quais os fatores que condicionam as ações e reações do 
lavrador em se tratando da produção e comercialização de gêneros 
agrícolas. 

Tais idéias serão aplicadas na ocupação do Norte paranaense, 
dando ênfase à disseminação do cooperativismo no setor de produção 
agrícola. Nosso objetivo será estabelecer a estrutura fundiária e de
termmar os índices de cooperativismo nas pequenas, médias e grandes 
propriedades. Será, portanto, um estudo micro-regional, adotado co
mo modelo para aplicação de estudo semelhante em outras áreas do 
Estado. 

A área de concentração da pesquisa será a micro-região n.o 14, 
cuja sede base é Maringá e compreende 15 municípios, especifica
mente uma área de ocupação recente, resultante da ação da 'Compa
nhia de Terras Norte do Paifaná', embora particular, responsavel pela 
colonização de vasto espaço Norte paranaense. 

Desse modo, a primeira etapa do trabalho compreende um estudo 
concreto e atualizado da estrutura fundiária desta micro-reg:ão, com 
um levantamento total dos dados disponíveis. A segunda fase, aliás a 
preocupação maior do trabalho proposto, será estabelecer o grau de 
incidência do cooperativismo na área delimitada e determinar seus 
índices na estrutura fundiária estabelecida na etapa anterior. Ao lado 
disso, far-se-á um estudo do revezamento das culturas com o objetivo 
de se conhecer a intensidade dos agentes sócio-econômicos dinarmza
dores da ação cooperativista. 

Finalmente, esperamos contribuir para o desenvolvimento das 
pesquisas regionais paranaenses que se nos apresentam como um cam
po fértil, de explorações ilimitadas, cujos recursos em fontes primári:1s 
são inesgotáveis, desafiando a avidez do pesquisador e aberto às mais 
variadas especulações do pensamento humano. Constitui nosso obje
tivo, ainda, apresentar uma abordagem inédita, como modelo de en
foque para novas pesquisas neste setor, ressaltando as implicações só
cio-econômicas do cooperativismo a partir de uma determinada es
trutura fundiária. 

• • 
• 

INTERVENÇÃO. 

Da Prota Betralda Lopes (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Santos. SP). 
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"Gostaria de saber se a organização de cooperativas em Marin
gá está vinculada à organização de outras cooperativas nas demais 
regiões cafeeiras, como tambem o preço de torrefação detenninado pe
lo mercado norte-americano, a penetração do açucar na região de 
Bandeirantes e o início do cultivo de café na região da Bahia." 

• 
* * 

RESPOSTA DAS PROFESSORAS HILDA Ptv ARO STADNIKY 
e ARLETE VIEIRA DA SILVA. 

Á Prof.a Betralda Lopes. 

A medida em que a lavoura cafeeira se expande e avança em 
direçãc ao "norte novíssimo" e oeste do Estado do Paraná, inúmeras 
cooperativas são fundadas, porem são grupos sem vinculação entre 
si. Sabemos que as pressões do mercado norte-americano tem sido for
tes, contudo seria necessário um estudo paralelo para se apurar até 
que ponto o preço da torrefação do café nos Estados Unidos teria, em 
caso afi-mativo, resultado no agrupamento cooperativista. 

Quanto à expansão da lavoura de cana de açucar na região de 
Bandeirantes e de café na Bahia, acreditamos nada haver de comum 
com a criação das cooperativas de café, pois o mecanismo de ativida
des econômicas da micro-região de Maringá, tem forças próprias e o 
estabelecimento da lavoura cafeeira é continuação do processo de 
expansão natural e incontrolavel do café." 
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