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APRESENTAÇÃO  

Entre os dias 11 e 21 de março de 2019, o autor participou de um intercâmbio 

acadêmico na região de Mendoza, Argentina. A atividade foi viabilizada com apoio do 

Programa Escala Docente do Grupo Associações de Universidades Grupo Montevideo 

(AUGM). 

A mobilidade ocorreu junto a Faculdade Ciências Agrárias (FCA) da 

Universidade Nacional de Cuyo (UNCUYO), localizada na Província de Mendoza, 

Argentina. A UNCUYO possui mais de 45 mil estudantes, distribuídos em 12 

faculdades (Centros), 3 Institutos e 90 cursos de Pós-Graduação. A FCA está situada no 

município de Luján de Cuyo, ao sul do campus principal da UNCUYO, sediado na 

capital Mendoza. 

 
Figura 1: Professor Andres Nieto (esquerda na foto) da UNCUYO e anfitrião durante a 

mobilidade, com colegas do Departamento. 
Fonte: Arquivo do autor. 

O objetivo da mobilidade era estabelecer uma aproximação institucional de 

pesquisadores que atuam na área do desenvolvimento rural sustentável e do 

cooperativismo da UFSC e UNICUYO. Tanto no Brasil, como na Argentina, iniciativas 

de apoio ao desenvolvimento rural e do cooperativismo são estratégicas para fortalecer a 
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produção de alimentos seguros e melhorar a distribuição de renda e a qualidade de vida 

dos habitantes do meio rural. A cooperação entre a UFSC e UNICUYO pode ampliar os 

conhecimentos e gerar avanços inovações em torno desses temas. 

Do lado brasileiro, esta inciativa representa também um passo no fortalecimento 

das articulações internacionais do Laboratório de Estudos da Multifuncionalidade 

Agrícola e do Território (Lemate/UFSC), do Núcleo de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (NDRS/UFSC)
1
, Incrementa, igualmente, as ações do Observatório de 

Políticas Públicas para a Agricultura (OPPA/CPDA/UFRJ), do qual o autor é membro 

da equipe técnica desde 2012
2
.  

Na Argentina e no Brasil, as políticas públicas de apoio ao desenvolvimento rural 

pautadas na agricultura familiar ganharam destaque nas últimas décadas. As 

cooperativas com envolvimento de agricultores familiares também têm se expandido em 

vários setores, especialmente na produção e comercialização agropecuária e no setor 

financeiro.  

1. ATIVIDADES REALIZADAS  

O planejamento elaborado para o intercâmbio previa desenvolver atividades em 4 

diferentes áreas: 

A. Troca de experiências sobre projetos de pesquisa e de extensão na área do 

desenvolvimento rural, com ênfase no cooperativismo solidário e da agricultura 

familiar (ações a serem realizadas principalmente nos três primeiros dias da missão): 

Em relação a esse ponto, durante a mobilidade foram desenvolvidas três 

atividades principais. No dia 12 de março, em companhia do Professor Andres Nieto, o 

autor se deslocou até a região rural de Lavalle, norte da Província de Mendoza. Nessa 

zona vivem muitos agricultores descendentes do povo Huarpes. A região norte de 

Mendoza tem um clima extremamente árido, em que a falta de água tem se agravado 

nos últimos anos, em decorrência a expansão de projetos de irrigação, que diminuem a 

quantidade de água dos rios e córregos que atravessam a região. Em toda a Província, a 

                                                           
1
 Criado em 2017, o NDRS é formado pelos Laboratórios Lemate, de Comercialização da Agricultura 

Familiar (Lacaf) e da Agricultura familiar (LAF), todos situados no CCA/UFSC. Mais informações sobre 

as atividades do Lemate podem ser obtidas em: http://lemate.paginas.ufsc.br/. O site do NDRS está em 

construção. 
2
 O grupo de pesquisadores oriundos de várias universidades e as articulações institucionais do OPPA 

será importante para se planejar cooperações futuras, oriundas deste projeto, também para espaços além 

de Santa Catarina. Sobre as ações do OPPA em: http://oppa.net.br/ 
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água é um bem cada vez mais disputado, pois praticamente toda ela é oriunda de canais 

de degelo, que nascem nas montanhas da Cordilheira dos Andes e são direcionados para 

as áreas de cultivo e abastecimento.  

A atividade realizada ocorreu em uma comunidade distante cerca de 30 

quilômetros da Reserva Natural de Bosques Telteca.  

 
Figura 2: Entrada Reserva Natural do Bosques Telteca – Província de Mendoza 
Fonte: Arquivo do autor 

Foi possível observar a dificuldade e o grau de pobreza existente na região, onde 

muitas famílias sentem a falta de água para manter seus cultivos e criações de 

subsistência. Em função disso, muitos desses agricultores atuam como diaristas na 

colheita da uva como forma de agregar renda.  

O dia de campo foi coordenado por técnicas do escritório regional da Secretaria 

de Agricultura Familiar do governo argentino, que atua na zona. Elas estavam ensinado 

os agricultores da região a construírem um poço com revestimento de cimento. Essa 

técnica é de baixo custo e gera mais segurança durante a construção e utilização, visto 

que a solo da região é extremamente arenoso e os poços convencionais sem o uso do 

cimento correm sérios risco de desmoronar.  
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Figura 3: Dia de campo sobre a construção de poços artesanais com proteção lateral de 

cimento. 
Foto: Arquivo pessoal do Autor  

Além dos poços, nessa região estão sendo difundidas técnicas para a construção 

de reservatórios de água, inspiradas em metodologias participativas já empregadas no 

semiárido brasileiro, por meio do Programa “Um milhão de cisternas”. 

No dia 13 de março, também em companhia do Prof. Andres, foi possível 

conhecer a região do Vale do Uco, situada no sul da cidade de Mendoza. Essa região é 

conhecida pela produção de vinhos de altitude de alta qualidade e produção de vegetais 

(principalmente de hortícolas) cultivados por agricultores familiares. Ao contrário do 

Norte da Província esta região possui um clima ameno e com bons níveis de umidade do 

solo. Ela está muito próxima das cadeias de montanhas que formam a Cordilheira dos 

Andes. Na região está situado a Estação Experimental Agropecuária do município de La 

Consulta, do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (INTA). Essa organização 

atua com pesquisa e extensão em todo o país, tendo quase 10 mil funcionários 

distribuídos em 17 centros regionais.  

Atualmente, o INTA La Consulta desenvolve projeto com uvas, forragens, 

plantas aromáticas (orégano), olivas, frutas (pêssego, ameixa), plantas de florestas e 

frutas secas (nozes, amêndoas). Esses cultivos são implantados nas regiões irrigadas 
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(chamadas de Oásis), sendo que sua produção atende a demanda local e também o 

mercado externo (como o Brasil). 

No contato com os técnicos e diretores do Instituto pode-se compreender um 

pouco os desafios e sucessos alcançados junto aos agricultores da região, visto que além 

de desenvolver novas técnicas o INTA atua também com extensão. Além dessa ações, 

colabora em iniciativas de ordenamento territorial, atendendo uma legislação específica 

da região de Mendoza que priorizou os processos de planejamento dos seus territórios. 

Grupos de agricultores agroecológicos e de produtos típicos regionais também merecem 

atenção dos projetos do INTA.  

Pode-se observar que a Universidade UNICUYO desenvolve alguns trabalhos 

com o INTA, embora a cooperação na área de extensão rural esteja entrando numa fase 

de restruturação. Infelizmente, a políticas de cortes de gastos do governo nacional tem 

dificultado a manutenção das atividades do INTA, o que também acaba limitando suas 

parcerias institucionais.  

B. Visitas técnicas às organizações cooperativas que atuam no meio rural da região de 

Mendoza (ações a serem realizadas a partir do terceiro dia): 

Dois encontros foram organizados para o autor conhecer e estabelecer contatos 

com dirigentes e associados das organizações familiares rurais e cooperativistas da 

região de Mendoza.  

O primeiro foi no próprio INTA La Consulta, num reunião com técnicos que 

conhecem profundamente a história do cooperativismo argentino. Nesse encontro foi 

explanado brevemente como se deu a evolução do segmento, com seus avanços e 

retrocessos, e como o cooperativismo está estruturado no momento atual. Embora tenha 

sofrido problemas semelhantes ao observados no cooperativismo brasileiro, pode-se 

perceber que o cooperativismo argentino tem uma raiz popular claramente definida, 

assumindo sempre uma postura ativa em prol dos trabalhadores e das mudanças sociais 

que ampliem as oportunidades de trabalho e de renda. O equilíbrio entre as demandas 

econômicas e sociais está em permanente análise, como pode se observar em suas 

iniciativas públicas e nos documentos elaborados. 
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O segundo encontro ocorreu no dia 20 de março, durante um almoço de trabalho 

oferecido pelo Banco Credicoop aos professores Andrés e Guilhermo da UNCUYO e 

Fábio Búrigo da UFSC. O encontro aconteceu na sede regional do Banco, localizada no 

centro da cidade de Mendoza.  

 

Figura 4: Logotipo do Credicoop, Argentina. 
Fonte: Arquivo pessoal do autor.  

Com atuação em todo o país, o Banco Credicoop foi criado no final dos anos 

1970, logo após a Ditadura Militar proibiu o funcionamento das caixas locais de 

poupança e crédito em toda a Argentina. A solução encontrada foi efetuar uma espécie 

de fusão coletiva de todas essas estruturas cooperativas, que passaram e se reunir em 

torno de uma estrutura bancária. Fruo dessa imposição, o Banco Credicoop foi fundado 

e se tornou a única organização cooperativa autorizada a funcionar dentro do sistema 

financeiro argentino. Fruo do seu trabalho o Banco Credicoop tornou-se uma 

organização consolidada, com milhares de clientes, possuindo uma rede de agencias em 

todo o país. Atualmente, é o sexto maior banco argentino, responsável por cerca de 5% 

da movimentação financeira. Sua atuação concentra-se em junto aos pequenos 

empreendimentos rurais e urbanos, embora funcione também como um banco comercial 

aberto para toda a comunidade. 

Apesar de se constituir como um banco, o Credicoop mantem ativas suas relações 

com organizações ligadas ao ambiente cooperativo, tais como o Instituo Mobilizador de 

Fundos Cooperativos (IMFC), o Idelcoop - Fundação de Educação Cooperativa e 

Centro Cultural da Cooperação. Essas organizações desenvolvem importantes trabalhos 

ligados à educação cooperativa em todo país, com a elaboração permanente de revistas e 

materiais de apoio ao cooperativismo. 
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Nesse sentido, a mobilidade abriu uma porta para futuras parcerias com essas 

organizações, reforçando as inciativas que do Lemate vem desenvolvendo em torno da 

educação e a governança cooperativa
3
. 

Essas visitas ampliaram o conhecimento empírico do autor sobre o meio rural 

argentino e permitiram compreender melhor a trajetória histórica das organizações 

rurais estudadas e acompanhadas pelos colegas da FCA, como também entender as 

particularidades da sua governança e identificar pontos convergentes e potencialidades 

de cooperação.  

C. Palestras sobre o desenvolvimento da agricultura familiar e do cooperativismo de 

crédito do Brasil (ações a serem realizadas a partir do terceiro dia) 

Durante a mobilidade foram ministradas duas palestras e uma aula para 

acadêmicos do curso de Agronomia da UNCUYO. A primeira charla foi direcionada a 

comunidade acadêmica da FCA. Nesse encontro foram abordados temas relacionados 

ao funcionamento das politicas públicas de crédito rural no Brasil. Abordaram-se, em 

especial, os resultados de uma pesquisa que o Prof. Fábio Búrigo e seus colegas do 

OPPA efetuaram em 2108, cujos resultados serão publicados na forma de livro em 

2019. Apoiada pelo CNPq, essa investigação analisou a evolução das politicas públicas 

do meio rural brasileiro nos últimos quinze anos.  

                                                           
3
 Atualmente, o Lemate está executando um projeto de pesquisa com apoio do CNPq em torno do tema da 

educação cooperativista. Maiores informações ver o site do Lemate. 
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Figura 5: Cartaz de divulgação de evento  

com a participação do autor 
Fonte: UNICUYO 

A segunda palestra ocorreu também no dia 20/03, às 19h, nas dependências do 

Instituto de Educação Superior General San Martin, localizado no município de San 

Martin, na região da Grande Mendoza. Nesse evento estavam presentes professores, 

estudantes e dezenas de lideranças sociais da região que atuam na área da economia 

social e solidária. Essas lideranças eram coordenadores de grupos de agricultores, de 

produtores de artesanatos, dirigentes de cooperativas, entre outras.  

Na oportunidade, foram debatidos os avanços e retrocessos das políticas públicas 

brasileiras e argentinas em relação aos empreendimentos sociais e solidários. Os 

presentes relataram os esforços que os dirigentes têm efetuado para manter a cooperação 

entre os empreendedores, num ambiente de dificuldades crescentes, como tem se 

observado nos últimos meses em função da crise econômica – a Argentina convive 

atualmente com queda do Produto Interno Bruto, uma taxa de inflação de 50% e taxas 

oficiais de juros de 70%. 

Por sua vez, a atividade em sala de aula foi ministrada no 15/03, na cátedra de 

extensão rural. Nesse dia discorreu-se, para uma turma de aproximadamente 50 

estudantes, sobre os diferentes enfoques empregados na extensão rural no Brasil. Deu-se 
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ênfase para algumas metodologias extensionistas recentes, as quais empregam conceitos 

oriundos do pensamento sistêmico como forma de qualificar os processos.  

  
Figura 6: Prof. Fábio ministrando uma aula na disciplina de Extensão Rural na UNCUYO 
Fonte: Andres Nieto.  

D. Organização de programas de cooperação visando à realização de ações conjuntas na 

área do desenvolvimento rural e do cooperativismo (ações a serem realizadas nos 

últimos dois dias) 

No dia 20/03 foi realizada uma reunião de trabalho com alguns professores que 

integram ao Departamento de Política, Economia e Administração rural do FCA, do 

qual a cátedra de extensão rural faz parte. Colaboram com a cátedra (disciplina) o prof. 

Guilhermo, Prof. Andres Nieto e mais 4 professoras colaboradoras da disciplina. 

Conforme a apresentação, em trono da cátedra articula-se um grupo de pesquisadores 

que também atuam na área da extensão, bem como organizam cursos de especialização 

(pós-graduação). Os membros do grupo estão também na fase final de oficialização de 

um curso de mestrado profissional na área da extensão. 

Durante esse encontro, o autor teve a oportunidade de relatar seus principais 

trabalhos que estão sendo efetuados no CCA, Lemate, NDRS e no Programa de Pós 

Graduação em Agroecossistemas (PGA),  

Discutiu-se também a possibilidade da continuidade da cooperação entre os dois 

grupos, a qual prevê novas visitas de professores de Mendoza à UFSC, bem como a 

elaboração de projetos de pesquisa compartilhados, intercâmbios de discentes, 

orientação conjunta de dissertações e teses, etc.  
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A partir daí, o crescimento da parceria pode derivar em projetos a serem 

apresentados em editais internacionais e em programas bilaterais de fomento 

acadêmico. 

  
Figura 7: Reunião de trabalho para a apresentação dos projetos e discussão de parcerias 
Fonte: Arquivo do autor. 

 

Em suma, pode-se concluir que, em termos gerais, a mobilidade alcançou seus 

resultados, pois permitiu a abertura de um canal entre pesquisadores universitários de 

duas regiões da América do Sul, que apresentam semelhanças e contrastes ambientais, 

político e sociais. A experiência abriu perspectivas para o estabelecimento de parcerias 

acadêmicas futuras que atuem na busca conjunta de inovações em termos de políticas de 

desenvolvimento rural sustentável e que sejam capazes de superar os desafios presentes 

no meio rural das duas regiões.   

 

 

 

Fábio Luiz Búrigo 


