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  Introdução

Conforme o AR6 do IPCC o mundo entrou em uma situação 
crítica e de difícil reversibilidade no campo das mudanças 
climáticas provocadas pela ação humana (IPCC, 2021). Va-
riáveis climáticas que favoreceram ao longo de milênios a 
expansão da espécie humana, tendem a mudar apresen-
tando um comportamento que tornará mais difícil a vida e 
a execução das atividades econômicas. O desenvolvimento 
das atividades agrícolas será muito afetado pelo aumento da 
temperatura e da variabilidade climática que aumentará a 
frequência e a intensidade de secas e inundações. A elevação 
do nível do mar, expulsará milhões de pessoas de seus locais 
de moradia e de trabalho.

Como decorrência deste panorama será provavelmente afe-
tada a produção de alimentos e a segurança alimentar. A si-
tuação atual, não é boa e poderá ficar pior dentro do quadro 
retratado pelo IPCC. De acordo com relatório da Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) 
em 2020, entre 720 milhões e 811 milhões de pessoas passaram 
fome no mundo, sendo que, deste total, mais de 118 milhões 
começaram a passar fome em razão da pandemia (FAO, 2021). 

No caso brasileiro, os dados da FAO (2020) apontam para a 
existência de 37,5 milhões de pessoas vivendo em situação de 
“insegurança alimentar moderada”, entre 2014 e 2016; propor-
ção esta que subiu para 43,1 milhões entre 2017-2019. 

Estudo da Rede Penssan (2021) evidencia sensível queda no 
índice de segurança alimentar no Brasil, a partir de 2013, ano 
em que 77,1% da população encontrava-se em situação de 
plena segurança alimentar. Em 2018 esse número caiu para 
63,3% (valor próximo aquele observado em 2004). Pesquisa 
aplicada pela Rede para o ano de 2020, encontrou somente 
44,8% da população em situação de segurança alimentar. Por 
outro lado, no Brasil, a segurança alimentar grave (fome) su-
biu de 4,2% em 2013 para 9% em 2020. Estes dados de 2020, 
refletem o impacto da COVID 19 na economia, que acometeu 
a região da América Latina e Caribe (ALC) em um momento 
em que já apresentava uma debilidade macroeconômica em 
suas economias (Cepal, 2020).

Carvalho et al. (2020) apontam que a situação de insegu-
rança alimentar aumentou sensivelmente pelos efeitos da 
pandemia e o conjunto de mecanismos criados pelo governo 
(p. ex. emergency aid payment), insuficiente para conter o 
aumento da insegurança alimentar. Manfrinato et. al (2020), 
em pesquisa aplicada em duas favelas da cidade de São Pau-

lo, encontraram que metade dos moradores sofriam de inse-
gurança alimentar e 10% passavam fome. 

Sanbuichi et al. (2019), discutem a contradição do Brasil ser 
um país com uma das maiores áreas agriculturáveis do mun-
do e consolidado como um dos maiores produtores mun-
diais de alimentos (com a parcela mais importante voltada 
para o mercado externo) que ainda convive com a fome e a 
insegurança alimentar e nutricional por parte importante 
de sua população.

O problema, em parte, se dá mais por uma questão de deman-
da (baixo poder de compra), do que de oferta de alimentos. 
Porém, há que considerar a natureza da produção agrícola, 
que concentra produtos para exportação (soja, milho, açúcar) 
e para produção de combustíveis (etanol), em grandes pro-
priedades, que operam em alta escala nos mercados de com-
modities, segundo os parâmetros da agricultura tecnificada, 
dependente de fertilizantes, agrotóxicos e óleo diesel. Este 
modelo agrícola extensivo, se por um lado, é eficaz para ge-
rar dólares, não responde à questão da produção de produtos 
agrícolas saudáveis para o consumo humano e também não é 
importante na geração de empregos, dado seu nível de tecnifi-
cação. Conforme Lopes e Lopes (2011) o modelo dominante de 
agricultura no Brasil, caracteriza-se pelo monocultivo a pleno 
sol e com baixo nível de diversidade biológica. Esse manejo 
provoca desequilíbrios ecológicos, impedindo a autorregula-
ção, que é propriedade de ecossistemas mais complexos. 

O modelo leva a externalidades negativas para a sociedade, 
com poluição, eutrofização das águas dos rios, esgotamento 
de mananciais, erosão do solo, problemas de saúde da popu-
lação, além de impactos sociais pela expulsão de pessoas nas 
áreas em que é aplicado. Por outro lado, como permite com 
facilidade a tecnificação, leva a avanços na genética (que não 
deixam de ser controvertidos) para adaptação dos cultivos, 
nos equipamentos usados para irrigação, plantio e colheita, 
na logística e em toda a cadeia de fertilizantes, agrotóxicos e 
produtos farmacêuticos para os animais. Todos estes avan-
ços dependem do uso de recursos não renováveis, especial-
mente de petróleo. 

O atual modelo de produção agrícola, ainda que aparente-
mente eficiente em termos técnico-produtivos e financeiros, 
se demonstra pouco eficaz no sentido de atender plena-
mente as necessidades básicas da sociedade, como é o caso 
da alimentação. Basta ver que, atualmente, convivemos, 
concomitantemente, de um lado, com um extraordinário 
avanço tecnológico, mas, por outro, com taxas crescentes de 
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exclusão, pobreza, miséria e falta de acesso do básico para 
uma significativa parcela da população mundial. O modelo 
tecnificado, passará a enfrentar dificuldades crescentes com 
as alterações climáticas, o que faz pensar que ao longo das 
próximas décadas, é provável o aumento dos índices de in-
segurança alimentar. Neste cenário, torna-se premente pen-
sar alternativas que apontem para paradigmas de produção 
agrícola que operam em menor escala e que possam apre-
sentar maior grau de resiliência e tenham características 
mais humanas e sustentáveis.

Nesta perspectiva, este trabalho terá como intuito, à luz do 
caso brasileiro, registrar a pertinência e a relevância das coo-
perativas de agricultura familiar enquanto espaços alternati-
vos ao modelo tecnificado de produção de alimentos, que po-
dem praticar modelos agrícolas mais sustentáveis, em uma 
direção mais humana e solidária. Desta forma, o artigo se 
estrutura da seguinte forma: após esta introdução, o primei-
ro tópico apresentará a emergência da agricultura de base 
familiar, para, o segundo tópico, discutir o papel de suas coo-
perativas. Na sequência, o terceiro tópico exprimirá a neces-
sidade de fortalecimento da via solidária do cooperativismo 
dos agricultores familiares. Por fim, as considerações finais.

  O Brasil, “suas agriculturas” e  
a emergência da agricultura de base familiar

No Brasil, segundo Picolotto (2014), a emergência da categoria 
agricultura familiar e dos agricultores familiares como “per-
sonagens políticos” é recente em sua história. Para o autor, 
somente a partir da década de 1980 é que se concebe esta ca-
tegoria enquanto modelo de agricultura e como identidade 
política de grupos de agricultores. Este processo ocorreu com 
base em certos “atores construtores e difusores da categoria 
agricultura familiar e dos seus sujeitos políticos” (Picolotto, 
2014, p.4): i) debates acadêmicos que recolocaram luz sobre a 
relevância da agricultura familiar nos países do capitalismo 
avançado e as condições de precariedade históricas no Brasil; 
ii) ações do Estado que contribuíram para definir o sentido 
oficial desta e de suas políticas públicas de fortalecimento e 
iii) sindicalismo dos trabalhadores rurais. 

Histórica e institucionalmente, a importância política da 
agricultura familiar se estruturou com a formação da Fede-
ração dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETRAF), 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
(CONTAG), da definição de espaços no Estado, com a criação 
de políticas públicas e pela Lei da Agricultura Familiar, bem 
como por um trabalho de reversão das valorações negativas 
que eram atribuídas a este modelo de agricultura, tais como: 
atrasada, ineficiente e inadequada. Tais valorações encontra-
vam na agricultura extensiva tradicional, em um contexto de 
embates travados em “campos de forças” distintos, a equivo-
cada referência comparativa do que é atrasado ou avançado, 
eficiente ou ineficiente, adequado ou inadequado. Vale lem-
brar que, no Brasil, a agricultura de “grande porte”, extensiva, 
monocultora e, em grande parte, voltada para a exportação, 
foi considerada, inclusive pelo Estado, em muitos momentos, 
como a única capaz de garantir divisas para a balança comer-
cial brasileira através da exportação de seus produtos agrí-

colas de interesse internacional. Adicionalmente, este perfil 
de agricultura, em toda a história brasileira, se impôs como 
modelo social, político e economicamente reconhecido. Nes-
ta perspectiva, coube às outras experiências, de exploração 
familiar e menos extensiva, funções tidas como secundárias 
(ou até mesmo marginais), implicando, de certa forma, em 
uma espécie de “invisibilidade socioeconômica e política” (Pi-
colotto, 2014, p. 6). 

Neste aspecto, Brumer et al (1993) reconheceram que a agri-
cultura de base familiar “nasceu no Brasil sob o signo da pre-
cariedade, precariedade jurídica, econômica e social do con-
trole dos meios de trabalho e de produção e, especialmente, 
da terra”, implicando também numa precariedade do “caráter 
rudimentar dos sistemas de cultura e das técnicas de produ-
ção e da sua pobreza generalizada” (p.12). Assim, conforme 
notou Picolotto (2014, p.7), esta precariedade, “na maioria das 
vezes, limitou a constituição de uma categoria de agriculto-
res centrados no trabalho familiar que pudesse fazer um con-
trapeso socioeconômico e político aos grandes proprietários 
e suas organizações”. 

Assim como antecipado, tal estigma foi paulatinamente sen-
do desconstruído, real e simbolicamente. Importantes traba-
lhos contribuíram neste processo tais como Kageyama & Ber-
gamasco (1989); Veiga (1991) e Abramovay (1998). No primeiro 
estudo, as autoras, ao incorporarem a categoria agricultura 
familiar, constataram que esta perfazia, no período estudado, 
71% dos estabelecimentos agrícolas, 42,3% da área total e 74% 
do pessoal ocupado na agricultura. No segundo, Veiga (1991) 
mostrou que o modelo de agricultura dos países avançados 
baseou-se em exploração de base familiar, enquanto Abra-
movay (1998) apontou que a agricultura familiar moderna, 
nos países europeus, apoiava-se na empresa familiar e po-
deria ser mais democrática, eficiente e sustentável quando 
comparada ao modelo patronal, mais impessoal e voltado 
exclusivamente ao lucro, assim como outros setores da ativi-
dade econômica. Outra importante referência foi o Informe 
da FAO (Órgão das Nações Unidas para a segurança alimen-
tar), realizado juntamente ao INCRA (Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária), de 1994 que, ao reconhecer 
a importância socioeconômica dos agricultores familiares, 
sugeriram a priorização de políticas públicas para minimizar 
suas dificuldades e fragilização (FAO/INCRA, 1994). 

Em 2006, a Lei nº11.326 de 24 de junho estabeleceu os concei-
tos, princípios e instrumentos destinados à formulação das 
políticas públicas direcionadas à Agricultura Familiar e Em-
preendimentos Familiares Rurais. De acordo com a Lei, agri-
cultor familiar é aquele que pratica atividades no meio rural 
e atende requisitos, tais como utilizar predominantemente 
mão de obra da própria família nas atividades econômicas do 
estabelecimento ou empreendimento; que possui um percen-
tual mínimo da renda familiar originada de atividades eco-
nômicas do estabelecimento ou empreendimento; que dirige 
o estabelecimento ou o empreendimento agropecuário com 
a família etc.

Segundo Reis et al. (2015, p. 215), a agricultura familiar é “uma 
atividade diversificada e heterogênea, mas que mantém tra-
ços comuns no que se refere a utilização dos recursos natu-
rais, com o uso intensivo do trabalho e, por vezes, da ajuda 
mútua”. Ademais, para os autores, a agricultura familiar re-
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presenta mais do que um “entrelaçamento entre o agricultor, 
recursos naturais, insumos e influências”, pois também são 
“núcleos de produção e de consumo em que os grupos fami-
liares compartilham relações sociais como amizade, família, 
tradições e controle coletivo do território”. Para Cruz et al 
(2021, p.1), “a agricultura familiar engloba uma população com 
grande diversidade cultural, social e econômica”. 

Dados do Censo Agropecuário (IBGE, 2017) – o mais recente – 
apontam que 77% dos estabelecimentos agropecuários brasi-
leiros são provenientes de agricultura familiar. Em extensão 
de área, esta ocupava 80,9 milhões de hectares, equivalente a 
23% da área total dos estabelecimentos agropecuários brasi-
leiros. Adicionalmente, de acordo com o Censo, a agricultura 
familiar: i) empregava mais de 10 milhões de pessoas (67% do 
total de pessoas ocupadas na agropecuária); ii) foi responsá-
vel por 23% do valor total da produção dos estabelecimentos 
agropecuários; iii) possui participação significativa na produ-
ção dos alimentos que vão para a mesa dos brasileiros: nas 
culturas permanentes, o segmento responde por 48% do va-
lor da produção de café e banana; nas culturas temporárias, 
são responsáveis por 80% do valor de produção da mandioca, 
69% do abacaxi e 42% da produção do feijão.

Nota-se, portanto, que a agricultura familiar desempenha 
um papel fundamental na economia brasileira, visto que ela 
contribui para a produção de alimentos e combate à fome; se-
gurança alimentar; geração de trabalho e renda e melhoria da 
qualidade de vida direta e indireta das pessoas no campo e na 
cidade. Para Cruz et al (2021), isto justifica o estabelecimento 
de políticas de apoio e estímulo a este segmento. Do ponto 
de vista das políticas públicas, no Brasil, fundamentalmente, 
devem-se mencionar o Programa Nacional de Fortalecimen-
to da Agricultura Familiar (PRONAF), criado em 1995 pelo 
governo federal com o objetivo de prestar um atendimento 
diferenciado aos pequenos agricultores / agricultura familiar 
(Schneider, Mattei & Cazella, 2014) e o Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), criado pelo Artigo 19 da Lei nº 10.696, de 
02 de julho de 2003, com duas finalidades básicas: promover 
o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar 
(Sambuichi, et.al., 2020). 

No ano de 2021 o Plano Safra (2021-2022); Plano do governo 
federal de apoio ao setor agropecuário brasileiro, destinará, 
segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA), R$ 251,22 bilhões para a produção agrope-
cuária nacional1; valor 6,3% maior que o destinado no plano 
anterior (2019-2020). Do total, R$ 178 bilhões serão destinados 
ao custeio e comercialização e R$ 73 bilhões serão para inves-
timentos. Os recursos para os pequenos produtores rurais 
tiveram um acréscimo de 19%, visto que serão destinados R$ 
39,3 bilhões para financiamento pelo PRONAF, com juros de 
3% a 4,5%. Desse valor, R$ 21,7bilhões são para custeio e comer-
cialização e R$ R$ 17,6 bilhões para investimentos. A despeito 
do aumento dos recursos ao PRONAF, vale notar que este to-
tal representa apenas 15,6% do total dos recursos do Plano Sa-
fra e que as taxas de juros poderiam ser menores para estimu-
lar e, de fato, apoiar o fortalecimento da agricultura familiar 
no país. Entende-se que há espaço para aumentar o repasse 
a esta categoria que, conforme se mostrou acima, contempla 
77% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros. 

Adicionalmente, observa-se que, quando organizada em coo-
perativas, o movimento econômico, social e político da agri-
cultura familiar tende a se fortalecer ainda mais, na direção 
do que Gaiger (2021, p. 2) propugna que “um dos papéis his-
tóricos da economia social e solidária (ESS) está vinculado à 
preservação de sistemas de vida e organizações socioeconô-
micas distintas da economia de mercado, ao se constituírem 
como sociedades de pessoas, lastreadas em relações sociais 
vinculantes”, balizadas pelo “princípio da reciprocidade, com 
o qual institui outros processos de produção e circulação 
de bens”. Nos parece que os elementos constitutivos basila-
res da agricultura familiar se fundem e se confundem com 
os princípios cooperativistas, entidades pertencentes à ESS. 
Este tema será melhor tratado no tópico subsequente.

  Cooperativismo e a necessidade 
de fortalecimento das cooperativas da 
agricultura familiar no Brasil

No século XX, conforme Silva et al (2003), a literatura aponta 
um “florescimento da prática cooperativa brasileira” a partir 
de 1932, motivada, fundamentalmente, pelo estímulo do po-
der público ao cooperativismo identificando-o como um ins-
trumento de reestruturação das atividades agrícolas. Nesse 
sentido, para o autor: “no Brasil, as cooperativas agrícolas, ao 
longo da primeira metade do século XX, não apenas se mos-
traram como as mais importantes em termos de volume de 
negócio como também foram as principais responsáveis pela 
difusão do ideário cooperativista no país” (Silva et al, 2003, p. 
78). Tal apoio massivo por parte do Estado garantiu que as 
cooperativas agropecuárias exercessem um papel hegemôni-
co entre os diversos segmentos cooperativos no Brasil (Silva 
et al, 2003; Serra, 2013). Para se ter uma ideia, em finais dos 
anos 1980, elas representavam, em relação ao total das coope-
rativas no Brasil, 93% do total do faturamento; 92% de todos 
os fundos de apoio e 77% do capital global das cooperativas 
(Cepal, 1989). No que se refere à institucionalidade jurídica do 
cooperativismo no Brasil, dois momentos seminais devem 
ser registrados: a) o surgimento da Organização das Coope-
rativas Brasileiras (OCB), em 1969 e b) a promulgação da Lei 
5.764, de 1971 – a “Lei Geral das Cooperativas”.

A despeito do reconhecimento da contribuição histórica da 
OCB em termos de estruturação do setor cooperativista no 
Brasil, existe uma crítica em relação ao seu papel e à sua dinâ-
mica, que reside na ideia de alguns movimentos e praticantes 
de um “novo” tipo de cooperativismo no Brasil, de que a OCB 
privilegia as cooperativas de médio e grande portes, defen-
dendo uma espécie de cooperativismo mais “empresarial” e 
pró – exportação, em detrimento de um cooperativismo mais 
“solidário” e conectado com a agricultura de base familiar e 
ou a temas como de ESS, agroecologia, consumo conscien-
te, comércio justo etc. Para Silva (2006, p. 130): “o modelo de 
representação único adotado no cooperativismo brasileiro 
e exercido pela OCB é uma extensão do caráter autoritário 
das classes economicamente dominantes, expressas, naque-
le momento, pelo Estado ditatorial, e que teve por finalida-
de o controle da estrutura cooperativa, em um movimento 

1 No câmbio de 02 de agosto de 2021, USD 1= R$ 5,13 (https://www.bcb.gov.br/). 
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binário de característica organizadora e desorganizadora de 
interesses”. 

Segundo Schneider (1981), a falta de representação dos pe-
quenos produtores ocorre pelo “caráter conservador” em 
que o cooperativismo foi concebido e implementado no país 
(“modelo implementado de cima para baixo”). Nesta perspec-
tiva, para Rios (1987), no Brasil, “existe um cooperativismo de 
elites e um cooperativismo dos pés-no-chão; um cooperati-
vismo legalizado, letrado e financiado e um cooperativismo 
informal, ‘sem lei e sem documento’, não financiado e mesmo 
reprimido. O cooperativismo não está, pois, ‘imune’ à divisão 
da sociedade em classes”.

Conforme assinalou Alves (2019, p. 33), “nossa condição his-
tórica definiu uma experiência de cooperativismo que com-
preende diferentes visões e, mesmo, ‘projetos’ de cooperati-
vismo”. De um lado, o “cooperativismo de cunho empresarial” 
e, do outro – embora com possibilidades de algumas intersec-
ções –, o “cooperativismo solidário”, que contemplam temáti-
cas e preocupações não somente voltadas à competitividade 
econômica, mas integrando as dimensões de inclusão socioe-
conômica, sobretudo de grupos mais desfavorecidos econo-
micamente, assim como a defesa da produção orgânica e de 
pequenos produtores. 

A manifestação desta “divisão” inerente ao cooperativismo 
brasileiro pode ser visualizada com o surgimento, em 2014, 
da União Nacional das Organizações Cooperativistas Soli-
dárias (UNICOPAS2), durante o I Encontro Inter-Organiza-
cional do Cooperativismo Solidário. A UNICOPAS reúne as 
quatro grandes organizações nacionais do “cooperativismo 
solidário”: Central de Cooperativas e Empreendimentos Soli-
dários (UNISOL BRASIL3); União Nacional das Cooperativas 
de Agricultura Familiar e Economia Solidária (UNICAFES4); 
Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Bra-
sil (CONCRAB) e Cooperativas de Catadores de Recicláveis de 
todo o Brasil (UNICATADORES5). Atualmente, a UNICOPAS 
contempla cerca de 2,5 mil cooperativas e 800 mil trabalha-
dores/as6, ao passo que a OCB, em seu último Anuário (2020), 
contabiliza 5,3 mil cooperativas, 15,5 milhões de cooperados e 
427,5 mil trabalhadores/as7. 

Nesse sentido, entender a amplitude e a complexidade do 
movimento e setores cooperativistas no Brasil, requer que se 
tenha em mente a existência destas duas modalidades coo-
perativistas que apresentam suas intersecções, mas também 
suas divergências. Em termos da também existente divisão 
de “modalidades de agriculturas” no Brasil, tal como apresen-
tada no tópico anterior, há uma maior parcela de cooperati-
vas da agricultura familiar, representadas pela UNICAFES e 
pela CONCRAB, vinculadas à UNICOPAS e não necessaria-
mente à OCB. 

Sobre esta questão, é relevante mencionar que há no Brasil 
um Projeto de Lei (PL) que preconiza a ampliação de sua re-
presentação cooperativista, para além da OCB. Trata-se do 
PL 5198 de 2015, que versa sobre as sociedades cooperativas e 

à Política Nacional do Cooperativismo, considerado um dos 
principais projetos que dizem respeito ao cooperativismo em 
tramitação no Congresso Nacional. Este PL, em síntese, refe-
re-se à revisão /modernização de determinados aspectos da 
Lei Geral das Cooperativas (5.764, de 1971). 

Segundo Ribeiro (2019), o PL 519 propõe adequações às neces-
sidades do setor, especialmente em relação à constituição e 
ao funcionamento das cooperativas, incluindo as cooperati-
vas solidárias, no intuito de que a representação do sistema 
cooperativista não esteja plenamente com a OCB, mas tam-
bém representada pela UNICOPAS. Na visão da autora, ainda 
não existe o reconhecimento de representatividade do coo-
perativismo pelas cooperativas solidárias devido a legislação 
atualmente em vigor, pois a Lei Geral (5.764) aponta somente 
a OCB como organização que possui este papel. Logo, o ajuste 
proposto pelo PL519 – que preconiza a inclusão da UNICO-
PAS – trará mais segurança institucional à instância de repre-
sentação das cooperativas solidárias. 

Tal aprovação certamente garantirá institucionalidade de 
representação da UNICOPAS e, consequentemente, de suas 
centrais vinculadas, permitindo mais força política e eco-
nômica das cooperativas da agricultura familiar. De acordo 
com o Censo Agropecuário (2017), 11,4% dos estabelecimentos 
agropecuários brasileiros (579,5 mil) estão associados a coo-
perativas; montante 67,3% maior que o registrado no Censo 
de 2006. Em termos de área, as cooperativas contabilizam 70,5 
milhões de hectares, equivalente a 20% da área de todos os 
estabelecimentos agropecuários brasileiros, sendo que 70,6% 
dos estabelecimentos associados a cooperativas têm área en-
tre 1 e 50 hectares. 

Do total das cooperativas catalogadas no Censo de 2017, 71,2% 
são da agricultura familiar, cerca de 410 mil estabelecimentos. 
Ainda que as cooperativas representem um percentual rela-
tivamente reduzido do total dos empreendimentos agrícolas 
no Brasil, nota-se que, dentre as cooperativas, as da agricul-
tura familiar apresentam uma participação considerável, re-
velando sua importância e reiterando a necessidade de polí-
ticas de apoio ao seu fortalecimento. 

No próximo item se discutirá como fortalecer o setor, o que 
passa pela via do avanço do cooperativismo na direção de 
uma economia mais social e solidária..

  A via solidária do cooperativismo da 
agricultura familiar: um caminho ambiental 
e socialmente sustentável

Na visão de Alemán (2009), a agricultura familiar, no campo 
da ESS permite melhorar a qualidade de vida e o bem-estar 
das pessoas, de forma socialmente co-construída, para gerar 
capacidades locais que permitam a comunidade desfrutar de 
seus próprios recursos. Além disso, Motta (2007) aponta que 

2 http://unicopas.org.br/wordpress/quem-somos/
3 http://portal.unisolbrasil.org.br/
4 http://unicafes.org.br/
5 http://cooperativismo.org.br/Noticias/37500/

Informativos/
6 http://unicopas.org.br/quem-somos/
7 http://sescooprn.coop.br/site/2021/03/aces-
se-o-anuario-do-cooperativismo-brasileiro-2020/

8 Disponível em: https://www.camara.leg.br/
proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codte-
or=1304491&filename=PL+519/2015
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a integração entre ambas pode trazer melhorias do ponto de 
vista de acesso aos circuitos alternativos de escoamento de 
produção e de consumo, o que é fundamental para a indepen-
dência dos atores das cooperativas de agricultura familiar. 
Esta percepção está ancorada no diagnóstico de que “a depen-
dência com relação a grandes empresas, aos preços interna-
cionais e à disponibilidade limitada do público consumidor 
para seus produtos, deixa os(as) agricultores(as) em posição 
dominada” (Motta, 2007, p. 82).

Outro aspecto é que a pequena escala da agricultura familiar 
é compatível com as práticas agrícolas que não sejam danosas 
para o meio ambiente. 

Conforme Assis (2005), na década de 1970, surge o termo “agri-
cultura alternativa ao modelo convencional”, com enfoque 
mais sustentável, sendo a base conceitual para os diversos 
métodos dada pela agroecologia. Conforme León (2019) a 
ciência ambiental estuda as inter-relações complexas en-
tre os ecossistemas e as culturas humanas e a agroecologia 
é a ciência que estuda a estrutura dos agrossistemas desde 
os pontos de vista ecológico e cultural. Segundo Wezel et al 
(2009) a agroecologia tem três conceitos, ciência, prática e 
movimento social. Torres e Silva (2016), afirmam que a agroe-
cologia se relaciona à agricultura familiar, pois, entre outros 
fatores, necessita maior grau da intervenção humana. Além 
disso, dado sua escala mais humana e local, é compatível com 
formas de vida que tentam alternativas ao atual padrão de 
consumo insustentável, tal como o “Bem Viver” (Diedrich, 
Biondo e Bulhóes, 2021). O fato da agroecologia ser, ao mesmo 
tempo, uma prática e um movimento social e político, facilita 
a organização dos produtores a criação de redes de conheci-
mento e de comercialização. A organização de cooperativas 
solidárias é um caminho possível dentro deste quadro. 

Além de vantagens de caráter produtivo, a organização em 
cooperativas permite ganhos na comercialização. Mira et al 
(2018) constatam que os mecanismos de comercialização na 
ESS são muito mais vantajosos para os agricultores, para os 
consumidores e para o meio ambiente do que se observa em 
ambientes de produção e comercialização tradicionais, haja 
vista os pilares da produção cooperativa e auto gestionária, 
juntamente com os conceitos de sustentabilidade e comércio 
justo presentes na ESS. Nesta direção, Motta (2007) afirma 
que a inserção da cooperação na agricultura familiar, orien-
tada sob a perspectiva da ESS, traz possibilidades muito mais 
amplas do que somente vantagens produtivas ou mercadoló-
gicas, visto que possibilita aos(às) agricultores(as) familiares 
se “libertarem” de atravessadores ou grandes empresas que 
geralmente se apropriam de parte da riqueza gerada, propi-
ciando um contato direto com o público consumidor. 

Assim, conforme apontaram Lima e Locatel (2012), pensar me-
canismos de comércio justo e solidário para as cooperativas 
de agricultores familiares pode contribuir em grande medi-
da para a superação dos desafios de produção, distribuição e 
consumo do setor, sobretudo, num país marcado pela extre-
ma concentração de renda, desigualdade e exclusão social, 
como é o caso do Brasil. Conectar e fortalecer as cooperativas 
da agricultura familiar, via cooperativismo solidário, é de ex-
trema relevância para o enfrentamento dos desafios e para a 

ampliação das condições de investimento para a produção e a 
comercialização da agricultura familiar, não somente no Bra-
sil, mas em outros países. 

Ademais, uma maior integração entre redes de cooperativas 
de agricultores familiares constitui-se uma permanente prá-
tica pedagógica para a promoção e a articulação política deste 
modelo de produção, de consumo e de relação entre as pes-
soas, de modo a também fortalecer a pressão pela criação de 
políticas públicas efetivas voltadas a este segmento. 

Também, a existência de redes de cooperativas, tende a ser 
positiva para a troca de conhecimentos sobre os métodos de 
agroecologia e a geração de inovações a ser aplicado no setor. 
Universidades e institutos de pesquisa podem colaborar nes-
te caminho.

Para Marques (2010), há relações positivas entre as noções de 
soberania alimentar, proteção das agriculturas locais e, por-
tanto, da importância de fortalecimento das cooperativas da 
agricultura familiar. Tal afirmação “favorece a mobilização ino-
vadora, fecunda e integrada de temas tais como agroecologia, 
circuitos curtos alimentares, agricultura familiar, multifuncio-
nalidade da agricultura e desenvolvimento territorial” (p. 13).

Uma luta importante do movimento que defende agricultura 
familiar reside nas medidas e ações de fortalecimento do PAA 
e do Plano Nacional de Alimentação Escolar (PNAE9), atra-
vés das compras institucionais. De um lado, se garantem ali-
mentos de origem local às diversas instituições públicas nos 
municípios (como hospitais, escolas, creches, asilos etc) e, por 
outro, fomentam a atividade produtiva e de comercialização 
das cooperativas de agricultores familiares. 

Outras medidas para aprimorar as condições de funciona-
mento deste setor referem-se à já mencionada aprovação do 
PL519, aos aspectos concernentes aos entraves na legislação 
brasileira de produtos artesanais, que poderiam considerar a 
formalização destes tipos de produtos através de outras nor-
mas de certificação (Smeraldi, 2021). Isto poderia aumentar o 
valor adicionado que é gerado pelo setor. Entende-se tais me-
didas como de fortalecimento do ecossistema para as coope-
rativas da agricultura familiar em seus respectivos territórios 
(Morais & Bacic, 2020).

  Considerações finais

Numa época desafiadora para a humanidade, dada a crise 
ambiental e a pandemia da COVID-19 e de seus impactos so-
cioeconômicos, as cooperativas da agricultura familiar, tanto 
em seus aspectos produtivos, quanto sociopolíticos, consti-
tuem-se um pertinente instrumento para o enfrentamento 
dessa realidade. Isto, pois, permitem desenvolver um sistema 
de produção mais sustentável que auxilia na mitigação dos 
efeitos da crise climática, além de garantir, para uma parcela 
da população, segurança e qualidade alimentar e a geração 
de trabalho e de renda, fortalecendo os vínculos sociais. Dado 
que é um setor intensivo em mão de obra, pode contribuir 
com o aumento da renda de parte da população e oferecer 

9 https://www.fnde.gov.br/programas/pnae
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alimentos saudáveis, implicando na diminuição da insegu-
rança alimentar. 

Contudo, ainda existem grandes desafios para este setor, que 
convive com dificuldades de financiamento, de acesso à tec-
nologia, aos mercados, às políticas públicas, aos conhecimen-
tos de gestão, etc. Existe um amplo caminho que pode ser 
trilhado, para apoiar a agricultura familiar e a formação de 
cooperativas, desde a aprovação de legislação que contemple 
o setor, o desenvolvimento e a difusão de práticas e de apoio 
das universidades, institutos de pesquisa e de extensão rural 
e redes de produtores mais maduras. O Brasil tem uma am-
pla rede de instituições de pesquisa e de extensão rural que 

poderiam ter sua atuação dinamizada com a aprovação de 
legislação mais favoráveis, bem como melhores mecanismos 
de financiamento. Sugere-se a co-construção de agendas de 
ensino, de pesquisa e de extensão nas universidades que pos-
sam auxiliar no fortalecimento do cooperativismo da agricul-
tura familiar, no sentido de discutir e de enfrentar os reais 
problemas que o setor enfrenta. Adicionalmente, com a atua-
ção das cooperativas e das redes de produtores, poder-se-iam 
construir um sólido ecossistema de inovação e de apoio aos 
empreendimentos da agricultura familiar. 
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