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O presente trabalho teve como proposta compreender como é a dinâmica da produção, 
comercialização e consumo dos produtos advindos da Agricultura Familiar e da Economia 
Solidária no município de Conceição do Araguaia, localizado na mesorregião sudeste do 
Estado do Pará. Tem-se como aporte teórico metodológico Singer(2002), Borinelli (2010), 
Santos (2012), Lopes (2008) entre outros. A pesquisa realizada teve como abordagem 
metodológica a pesquisa qualitativa (entrevistas e registros fotográficos), bem como dados 
secundários do Mapeamento Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) 
realizado em 2013. A economia solidária no município em estudo ainda não é uma realidade 
consolidada, bem com a Agricultura Familiar enfrenta entraves para o escoamento de sua 
produção. A pesquisa revela que é necessário um apoio maior das políticas públicas voltadas 
para o pequeno produtor rural, principalmente quando aos instrumentos necessários para a 
produção e a comercialização. Porém muito mais do que infraestrutura é necessária formação 
contínua para que tais sujeitos possam no contexto da Agricultura Familiar e da Economia 
Solidária diversificar sua produção, sobretudo na valorização dos conhecimentos culturais e 
de técnicas que não devem ser excluídos mais sim integrados a esse sistema, pois a integração 
entre Economia Solidária e Agricultura familiar é uma das formas de desenvolvimento 
territorial. 

Palavras-Chave: Agricultura Familiar. Economia Solidária. Território.                
 

The present study aimed to understand the production, commercialization and consumption 
dynamics of products originated from Family Farming and Solidarity Economy activities in 
the municipality of Conceição do Araguaia, located in the southeastern mesoregion of Pará 
state, Brazil. The theoretical and methodological support is based on Singer (2002), Borinelli 
(2010) Santos, (2012) and Lopes (2008), among others. The qualitative research (interviews and 
photographic records), as well as secondary data from the National Mapping of Solidarity 
Economy Projects (SEP) carried out in 2013, were used as a methodological approach. 
Solidarity economy in the evaluated municipality is not yet a consolidated reality, while 
Family Farming also faces obstacles regarding the flow of its production. This study reveals 
that greater support is needed from public policies aimed at smallholder farmers, especially 
regarding the instruments needed for production and marketing. However, even more than 
infrastructure, continuous training is extremely necessary, so that these subjects can diversify 
their production in the context of Family Farming and the Solidarity Economy, especially 
regarding the appreciation of cultural knowledge and techniques that should not be excluded 
but, instead, integrated into this system, since the integration between Solidarity Economy 
and Family Farming is a form of territorial development.  

 Keywords: Family farming. Solidarity Economy. Territory.

                                            
1 Mestrando em Estudos de Cultura e Território pela Universidade Federal do Tocantins-UFT Campus Araguaína. E-mail: 
cassyosantos@hotmail.com 
² Doutor em Geografia. Docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura e Território-Universidade Federal do 
Tocantins-UFT-Campus Araguaína. E-mail: marivaldoareia@yahoo.com. 

 

mailto:cassyosantos@hotmail.com


SSAANNTTOOSS  &&    SSIILLVVAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            IISSSSNN  11998833--66770088  

 

 
Revista Científica do ITPAC, Araguaína, v.11, n.1, Pub.6, Fevereiro 2018 -  Pág.57 

 

1. INTRODUÇÃO 
A Economias Solidária (ES) e a 

Agricultura Familiar (AF) são dois campos de 
extrema relevância social, política e cultura. Elas 
surgem como alternativas para diminuir as 
disparidades socioeconômicas. A Economia 
Solidária possibilita através de associações, 
cooperativas entre outras formas realizarem 
trocas dos mais diversos produtos, 
principalmente em feiras de trocas solidárias.  
Sem empregados e sem patrões todos 
conquistam renda através do trabalho coletivo, 
pois não visam produções em grande escala. 
Produzem somente o necessário para 
subsistência, respeitando assim um de seus 
princípios básicos, o desenvolvimento 
sustentável (BORRINELLI, 2010). 

Segundo Singer (2002) a ES surgiu no 
Brasil em resposta à crise de 1981/83, como 
resultado do processo falimentar de indústrias 
em ocasião da crise econômica. A economia 
solidária visa a produção, o consumo e a 
distribuição, e tem  como um dos princípios o 
crescimento coletivo, o comércio justo e finanças 
solidárias, gerando assim oportunidades para 
todos que estejam disponíveis a ter uma renda a 
partir do trabalho coletivo e solidário. 

A agricultura familiar é uma forma de 
amenizar as disparidades sociais. A gestão na AF 
é compartilhada pela família, tendo a atividade 
produtiva agropecuária como fonte de renda. 
Este campo assim como a ES visa a coletividade e 
buscam alternativas que impactam menos o meio 
ambiente. No seio da AF não está presente 
somente instrumentos para o cultivo de 
determinada produção, mas estão imbricados 
aspectos sociais, culturais e históricos (LOPES, 
2008). 

Apesar dos entraves presentes na 
agricultura familiar, ela se constitui como uma 
forma de amenizar os contrastes sociais presente 
no setor agrário. Desde o ano de 2016 o estado do 
Pará e a mesorregião sudeste Paraense se destaca 
na agricultura familiar.  Destaca-se o número 
significativo de estabelecimentos da agricultura 
familiar no município de Conceição do Araguaia, 
tendo o maior número não somente da 
mesorregião sudeste paraense, mas de todo o 
estado. Esses dados podem ter aumentados com 

o decorrer do tempo, devido a atuação das 
políticas públicas voltadas para a assistência 
técnica, bem como devido aos investimentos do 
Programa Nacional de Fortalecimento da 
agricultura familiar (PRONAF) voltados para o 
desenvolvimento territorial da região. 

Nesse contexto o trabalho tem como 
objetivo compreender como é a integração entre 
Economia Solidária e Agricultura Familiar na 
mesorregião do sudeste do Estado do Pará, tendo 
como objetivos específicos: analisar as 
possibilidades e os desafios da produção, 
comercialização e consumo dos produtos 
advindos da agricultura familiar e da economia 
solidária no município de Conceição do 
Araguaia-PA, bem como apresentar a 
potencialidades da ES e da AF para o 
desenvolvimento da região. Esta pesquisa é 
relevante pois apresenta dados quanti-
qualitativos e traz um norteamento de como 
ocorre a integração entre ES e AF, pois apesar 
dos entraves encontrados, algumas medidas vêm 
sendo realizadas quanto a produção, 
comercialização e consumo dos produtos 
originários da AF e Es no município de 
Conceição do Araguaia. 

 

2. TECENDO UMA BREVE DISCUSSÃO 
SOBRE ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Quando se aborda sobre processo 
produtivo, pensa-se logo ao modelo de Fordista-
Taylorista, que ganhou destaque nas fábricas no 
início do século XX e está presente nas principais 
indústrias nacionais e internacionais. 
Impulsionado pelo capitalismo e pela 
globalização utiliza da força do trabalhador para 
aumentar os índices de produtividade, pois são 
modelos rígidos voltados para produção em 
grande escala. Nesse contexto pensar um sistema 
econômico fora dessa linearidade parece ser 
utópico, porém é necessário realizar um exercício 
que discutam novas formas de produção, porém 
tendo como princípio uma economia voltada 
para integração dos sujeitos e não para a 
individualidade como o sistema capitalista 
propõe (SINGER, 2002). 

Com o sistema capitalista a necessidade de 
produção e comercialização fez do homem uma 
máquina que gere lucros, não importando quem 
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será submetido para tais condições (SANTOS, 
2012). A sociedade a partir desse sistema divide a 
sociedade em classe proprietária, detentora dos 
bens de produção e a classe que ganha a vida a 
partir da força de trabalho, ou seja, dos 
subalternizados e excluídos diante do sistema 
(SINGER, 2002). 

Nesse contexto, no período da Revolução 
Industrial que foi marcada não somente pela 
inovação técnica e tecnológica, mas pela 
precariedade do ambiente de trabalho, bem como, 
salários baixos, ambientes insalubres e longas 
jornadas de trabalho surgiu uma nova perspectiva 
econômica:  a economia solidária. Esse novo modo 
de pensar a economia não surgiu de uma hora 
para outra, mas a partir de intensos manifestos e 
formações de sindicatos, voltados para discussões 
sobre as condições de trabalho, o que endossou e 
fortaleceu a economia solidária (SINGER, 2002); 
AZEVEDO E NUNES, 2013). 

No Brasil a economia solidária ganha 
notoriedade aos poucos, apesar de alguns 
entraves, as políticas públicas tornam-se realidade 
com a efetivação por exemplo de encontros, 
simpósios e seminários que discutem as 
dificuldades e possiblidades desse ramo, bem 
como com a efetivação de leis, e criação de 
decretos. Como exemplos tem-se o decreto nº 
7.358 de 2010 que institui o Sistema Nacional de 
Comércio Justo e Solidário, Política Nacional de 
Economia Solidária-2012, que dispõe sobre a 
Política Nacional de Economia Solidária e os 
empreendimentos econômicos solidários, criando 
assim o Sistema Nacional de Economia Solidária. 
Um dos artigos dessa política expõe que: 

Art. 2º – A Economia Solidária constitui-se 
em toda forma de organizar a produção de 
bens e de serviços, a distribuição, o 
consumo e o crédito, que tenha por base os 
princípios da autogestão, da cooperação e 
da solidariedade, visando a gestão 
democrática, a distribuição equitativa das 
riquezas produzidas coletivamente, o 
desenvolvimento local e territorial 
integrado e sustentável, o respeito ao 
equilíbrio dos ecossistemas, a valorização 
do ser humano e do trabalho e o 
estabelecimento de relações igualitárias 
entre homens e mulheres(BRASIL, 2012, 
p.1) 

 

A economia solidária percorre pela direção 
contrária ao sistema capitalista que é excludente é 
segregador.  A Economia Solidária não visa 
extinguir o capitalismo, mas combater a atuação 
do sistema capitalista de produção que visa a 
reprodução social através da exploração de 
trabalhadores. Pode ser representadas por 
cooperativas de catadores de lixo, de produtores 
de farinha, produtores de suco, empresas 
autogestionárias, entre outras formas. 

 
A economia solidária é outro modo de 
produção, cujos princípios básicos são a 
propriedade coletiva ou associada do 
capital e o direito à liberdade individual. 
A aplicação desses princípios une todos os 
que produzem numa única classe de 
trabalhadores que são possuidores de 
capital em cada cooperativa ou sociedade 
econômica. O resultado natural é a 
solidariedade e a igualdade, cuja 
reprodução, no entanto, exige mecanismos 
estatais de redistribuição solidária de 
renda (SINGER, 2002, p.10). 

 

No organograma (figura1) apresenta-se os 
principais eixos da economia solidária pautada 
pela produção, comercialização e consumo, 
baseado em Correa, et al (2007) e Singer (2002). O 
organograma exemplifica os principais fatores 
correlacionados a produção, comercialização e 
consumo no contexto na economia solidária, todos 
os eixos elencados são fatores de extrema 
importância para que a ES se fortaleça.  
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Figura 1- Produção, comercialização e consumo de 
empreendimentos solidários. 
Fonte: Organizado pelo autor com base em: Correa, et 
al (2007) e SINGER (2002) 
 

Porém para que se faça presente é 
necessário interesse por parte dos sujeitos 
envolvidos, bem como pela criação e efetivação de 
políticas públicas voltadas para a integração entre 
outros campos correlacionados, como é o caso da 
agricultura familiar, que aliado a economia 
solidária podem ser alternativas eficazes a 
amenização da pobreza no território brasileiro. 

Segundo França e Laville (2004) e 
Borinelli (2010) a economia solidária difere de 
outras formas econômicas porque tem uma 
preocupação voltada para o consumo consciente, 
ou seja, todos os seguimentos dos 
empreendimentos solidários devem estar 
legalizados de acordos com a legislação ambiental 
por exemplo, para que assim os recursos 
disponibilizados possam ser usufruídos não 
somente pelos trabalhadores do presente, mas que 
tais recursos sejam utilizados para as futuras 
gerações. Para endossar a discussão afirma Singer 
(2002, p.9): 

A solidariedade na economia só pode se 
realizar se ela for organizada 
igualitariamente pelos que se associam 
para produzir, comerciar, consumir ou 
poupar. 

Vive-se em mundo voltado para o sistema 
capitalista e globalizado que muitas vezes é 
impossível pensar em uma perspectiva igualitária 
e voltada para a coletividade, porém, a economia 
solidária ganha força justamente por levantar o 

debate e mostrar que  não é mais que uma simples 
proposta, mais um campo que envolve, economia, 
política e cultura, estando sempre em busca de 
melhores condições para os sujeitos, sejam elas em 
espaço urbano, ou espaço rural. 

O campo de comercialização da economia 
solidária é o próprio mercado local e regional, 
voltado muitas vezes para produtos alimentícios. 
É necessário pensar por um eixo que integre as 
diversas pluralidades de pensamentos, produção 
e saberes locais dos sujeitos, sempre voltado para 
a coletividade. Fortalecer os locais de 
comercialização, como por exemplo com a criação 
de feiras solidarias é um ponto de extrema 
importância para que se realizar e trocas solidárias 
bem como de ideias e conhecimentos. 

 
3. A IMPORTÂNCIA DA AGRICULTURA 
FAMILIAR 

A partir da descoberta da agricultura o 

homem deixa de ser nômade e torna-se 

sedentário. Aprende a produzir em um mesmo 

território, podendo agora residir em um local fixo, 

sobretudo podendo cultivar uma diversidade 

espécies.  Com alimentos em mãos, aprende a 

domesticar os animais. A partir desse contexto 

historiográfico, nota-se que a agricultura é umas 

das principais atividades desenvolvidas ao longo 

de séculos, sendo fonte para obtenção de renda. 

Em muitos casos, essa agricultura é caracterizada 

no seio familiar. Nesse a agricultura familiar 

surgiu: 

Como resultado de uma confluência única 
de fatores, a agricultura familiar nasceu 
das lutas por reconhecimento e direitos 
empreendidas por uma miríade de atores, 
especialmente pelos movimentos sindicais 
do campo. Respondendo aos efeitos dos 
processos de globalização, abertura 
comercial, crise econômica e 
esfacelamento da capacidade de 
intervenção do Estado, e legitimados por 
inúmeros estudos que apontavam para o 
protagonismo das agriculturas de base 
familiar para sustentar a produção e a 
geração de emprego e renda em inúmeros 
países, esses movimentos passaram a 
reivindicar políticas diferenciadas de 
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desenvolvimento rural (NIERDELE et al, 
2014, p. 1) 

 

A produção e a comercialização de 

produtos do gênero agrícola sempre fizeram parte 

da mesa do consumidor, e grande parte desses 

produtos são advindos da agricultura familiar. O 

conceito do Dossiê Estatístico elaborado pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária - INCRA e o Fundo das Nações Unidas 

para a Agricultura e Alimentação – FAO (1996): 

define a Agricultura Familiar a partir de três 

características centrais:  

 a) gestão da unidade produtiva e os 
investimentos nela realizados são feitos 
por indivíduos que mantém entre si laços 
de sangue ou de casamento; b) a maior 
parte do trabalho é igualmente fornecida 
pelos membros da família; e, c) a 
propriedade dos meios de produção 
(embora nem sempre da terra) pertence à 
família e é em seu interior que se realiza 
sua transmissão em caso de falecimento 
ou de aposentadoria dos responsáveis pela 

unidade produtiva (INCRA-FAO, 1996). 

 
Nesse sentindo a agricultura familiar vem 

ganhando força a partir de políticas voltadas para 

o setor rural, pois é uma forma equilibrada de 

obter renda, sobretudo dentro do seio familiar 

segundo a Lei nº 11.326/2006 define agricultor 

familiar como: 

 
Para ser considerado como agricultor 
familiar é preciso que a propriedade 
tenha, no máximo, quatro módulos fiscais 
(que varia conforme o município e a 
proximidade maior ou menor com as 
zonas urbana e rural), onde seja utilizada 
predominantemente mão de obra da 
própria família, assim como a base de 
sustentação da renda familiar tenha 
origem nas atividades econômicas 
vinculadas ao próprio empreendimento 
(BRASIL, Lei nº 11.326/2006). 

 

Segundo Alves (1997) a agricultura 

familiar contribui em diversos aspectos, ele faz 

uma análise a partir da política, pois esse campo é 

uma forma democrática de estabelecer igualdade 

entre os sujeitos. Afirma também que a AF tem 

uma maior facilidade em empregar, pois integra 

os próprios membros da família, pois é eficiente, 

corroborando para o desenvolvimento territorial, 

pois apesar dos entraves presentes, os sujeitos que 

utilizam dessa modalidade possuem uma vida 

mais digna. Contribui para a segurança alimentar, 

pois os produtos agrícolas como feijão, mandioca, 

milho, são produzidos com pouco ou sem 

nenhum herbicida, o que garante a 

responsabilidade na produção e comercialização, 

contribuindo para outro princípio a proteção do 

meio ambiente.   

A agricultura familiar é um subconjunto 

da agricultura, cujo proprietário 

administra e trabalha no estabelecimento, 

em conjunto com a família. A política do 

governo, a esse respeito, assenta-se na 

premissa de que o mercado falhou na 

solução dos problemas da agricultura 

tradicional. (ALVES, 1997). 

Nesse sentido Lopes (2008) endossa o 
debate ao afirmar que a agricultura familiar é 
uma forma de inclusão do social e contribui 
para a permanência do homem no campo, 
endossa o debate ao afirmar que aliado a 
economia solidária, seja por meio de 
cooperativas, associações contribui para o 
aumento da produção, e consequentemente 
com uma renda condizente com o trabalho 
realizado no campo. 
 
4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para compreender como é a dinâmica da 
produção, comercialização e consumo dos 
experimentos solidários, foram necessários utilizar 
de dados secundários para compor a 
caracterização da área de estudo. Com dados 
secundários do Mapeamento Nacional de 
Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) 
realizado em 2013. 

A pesquisa realizada teve como 
abordagem metodológica a pesquisa qualitativa,  
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“A pesquisa qualitativa considera que há 
uma relação dinâmica entre o mundo 
real e o sujeito, isto é, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito que não pode 
ser traduzido em números”. KAUARK, 
et al (2010 p.12) 

Compreendendo assim os desafios e 
possiblidades da integração entre economia 
solidaria e agricultura familiar onde foram 
coletados dados a partir de documentos 
secundários (dados quantitativos do Censo de 
Economia Solidária-2013) entrevistas, 
depoimentos pessoais, observações, registros 
fotográficos do empreendimento em estudo. 

Os procedimentos metodológicos foram 
realizados em cinco momentos, sendo: 
Primeiramente foi realizado a pesquisa e análise 
bibliográfica e documental analisado o município 
de Conceição do Araguaia-PA quanto aos 
aspectos históricos e geográficos, bem como foi 
discutindo conceitos primordiais a pesquisa, 
como: conceitos da agricultura familiar, da 
economia solidária e sua relação. 

No segundo momento foram elaborado 
os instrumentos para coleta de dados, roteiro de 
entrevistas semi-estruturadas, com os seguintes 
órgãos, Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais (STTR), Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma agrária (INCRA), 
EMATER(Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural) bem como empreendimentos 
solidários presentes no assentamento em dois 
assentamentos: Padre Josimo Tavares e Canarana.  
O terceiro momento pautou-se pela realização da 
pesquisa de campo nos Assentamentos, sendo 
realizado entrevistas semiestruturadas.  

No quarto momento foram realizados a 
sistematização dos dados coletados na pesquisa 
de campo bem como dos dados secundários 
Mapeamento Nacional de Empreendimentos 
Econômicos Solidários (EES) realizado em 2013 
bem como foram elaborados, tabelas, quadros e 
gráficos, sintetizando as informações coletadas no 
trabalho de campo desde a produção na 
agricultura familiar e a comercialização dos 
produtos pautadas dentro da economia solidária. 
No quinto momento foram realizados a análise 
das informações, produzindo, interpretando e 
delineando as informações coletadas no trabalho 

de campo, realizando um diálogo com os autores, 
obtendo assim as considerações finais da pesquisa. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir de dados secundários do 

Mapeamento Nacional de Empreendimentos 

Solidários realizado no ano de 2013, aferisse que 

dentre os estados da Região Norte, o Pará é o 

estado que mais se destaca quanto ao número de 

empreendimentos solidários. possuindo 248 

grupos informais, 955 associações, 153 

cooperativas, 2 sociedades mercantis. (Veja tabela 

01). 

 

Tabela 01-Formas de organização de empreendimentos 
econômico solidários na Região Norte 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Atlas SIES- Adaptada pelo autor do trabalho. 
 

A tabela 02 específica as formas de 

organização focando o estado do Pará, 

apresentando dados da comercialização dos 

empreendimentos solidários por mesorregião. 

Nota-se que na mesorregião do Sudeste Paraense 

possui 121 empreendimentos solidários, que se 

caracterizam em: 43 grupos informais, 61 

associações, 17cooperativas. 
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Tabela 02-Formas de organização- empreendimentos 
econômicos solidários por microrregiões no Estado do 
Pará.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Atlas SIES- Adaptada pelo autor do trabalho. 
 

A tabela 03 expressa para quem é feita a 

comercialização dos produtos da economia 

solidária, na região sudeste paraense, identifica-se 

que 95 dos empreendimentos é para venda direta 

ao consumidor final, 18 e para venda a 

revendedoras atacadistas, 14 vendas a órgãos 

governamentais, 11 para vendas para empresas 

privadas de produção, 20 vendas a outros ESS, 12 

trocas com outros ESS, totalizando assim nessa 

mesorregião 104 empreendimentos solidários. 

(Veja tabela 03). 

Tabela 03-Formas de organização de empreendimentos 
econômico solidários na Região Norte 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Atlas SIES- Adaptada pelo autor do trabalho. 

A tabela 4 expressa os principais 

espaços de comercialização.  

Tabela 04- Principais espaços de comercialização- 
Mesorregião-PA-2013 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Atlas SIES- Adaptada pelo autor do trabalho. 

 
Identifica-se, portanto na tabela 4, tendo 

como recorte a mesorregião Sudeste Paraense, 44 

Lojas ou espaços próprios, 19 Espaços de venda 

coletivos (centrais de comercialização, CEASA), 68 

Feiras livres, 52 Feiras e exposições eventuais/ 

especiais, 42, Feiras de Economia Solidária e/ou 

agroecologia, 37 Entrega direta a clientes, 2 

Outros. 

A economia solidária no município em 
estudo ainda não é uma realidade consolidada. 
Umas séries de entraves são constantes, nesse 
território, o que impede o desenvolvimento dos 
campos aqui estudados: economia solidária e 
agricultura familiar. As iniciativas tanto por parte 
do município, quando pelo governo estadual e 
federal ainda não correspondem as demandas 
solicitadas pelos sujeitos, principalmente da 
agricultura familiar. 

No município de Conceição identificou-se 
que existem três lugares com maior incidência de 
comercialização de produtos da agricultura 
familiar e da economia Solidária. Os seguintes 
espaços são: Feira municipal Aluísio Damasceno, 
Rodoviária Municipal, onde tem um espaço 
destinado a produtos artesanais e no Sindicado 
dos Trabalhadores Rurais onde comercializam 
principalmente doces, geleias, e polpas de frutas.    
Na figura 02 apresenta-se um dos locais de onde é 
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comercializado produtos advindos da economia 
solidária 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Local onde é comercializado produtos da 
Economia Solidária-Conceição do Araguaia-PA – 
Rodoviária.  
Fonte: Autores do Trabalho, 2017.     
 

Na figura 03 apresenta-se a feira coberta 
Aluísio Damasceno, onde se encontram produtos 
da Agricultura familiar e Economia Solidária. 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                            

Figura 03: Feira Coberta Aluísio Damasceno     
comercialização de produtos da agricultura familiar. 
Fonte: Autores do Trabalho, 2017. 
 

Numa primeira análise, percebe-se a 
ausência ou ineficiência das políticas públicas 
voltadas para a Economia Solidária e Agricultura 
familiar no município de Conceição do Araguaia. 
Pelo relato narrado de moradores de 
assentamentos rurais, nota-se as dificuldades 
desde a produção, comercialização e consumo de 
produtos da advindos da agricultura familiar. 

Em trabalho de campo no Assentamento 
Padre Josimo Tavares os moradores relataram a 
dificuldades que possuem em comercializar o que 
produzem no assentamento. Este assentamento é 

responsável pela farinha comercializada no 
município de Conceição do Araguaia, bem como 
em regiões circunvizinhas, porém segundos os 
moradores os preços de venda não são 
condizentes com os custos que tem no processo da 
produção. 

Os produtos são vendidos a um preço 
muito a baixo do valor de mercado pois os 
“atravessadores” (pessoas que compram o 
produto para revender) não pagam o valor que 
realmente o produto comporta. A partir dessa 
problemática identificada a partir da narrativa do 
assentado percebe-se a fragilidade que esses 
produtores da agricultura familiar enfrentam na 
busca por uma condição de trabalho melhor.  Na 
figura 04 e 05 apresentam-se produtos advindos da 
agricultura familiar e são comercializados na 
Cooperativa, situada no espaço urbano de 
Conceição do Araguaia-PA. 

 

 

 

 

 

 
Figura 04: Mel-produtos produzido em 
Assentamentos-Advindos da Agricultura Familiar.  
Fonte: Autores do Trabalho, 2017.    
 
                                                         

 

 

 

 

Figura 05: Rapadura-produtos produzido em 
Assentamentos-Advindos da Agricultura Familiar 
Fonte: Autores do Trabalho, 2017. 
 

A Economia Solidária neste município 
também se destaca com a produção de produtos 
derivados do leite, entre eles o queijo e requeijão. 
Destaca-se também na produção de sucos de 
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acerola, cajá, manga, tamarindo, bem como doces, 
geleia e artesanatos, fazem parte dessa variedade 
de produtos. Porém os sujeitos moradores dos 
Assentamentos enfrentam dificuldades tanto na 
produção bem como na comercialização seus 
produtos. 

Outro assentamento que se destaca na 
agricultura familiar é projeto de assentamento 
Canarana que se destaca na produção de frutas, 
porém outro entrave presente e a dificuldade de 
escoar a produção, semelhante aos produtos 
rurais no Assentamento Joncon Três Irmãos. Uma 
iniciativa de grande valor para a integração da 
agricultura familiar é para o desenvolvimento 
territorial no município foi a criação de como a 
criação da COOPAG (Cooperativa Mista dos 
Pequenos Agricultores do Araguaia) criada em 10 
de novembro de 1998 possui uma variedade de 
produtos advindos da agricultura familiar.   

Outra atividade que é desenvolvida no 
município há sete anos e a produção de queijos, 
também advindos da agricultura familiar  é o 
projeto de agroindústria de beneficiamento do 
leite Queijos Maely, localizado no assentamento 
Canarana absorvendo mais de 35 produtores 
familiares da região, sendo um projeto financiado 
pelo Programa Nacional de Agricultura Familiar 
(PRONAF), tendo apoio da Empresa Brasileira de 
EMBRAPA e Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do estado do Pará (EMATER-PA), 
com assistência técnica que vai desde a produção 
até a comercialização do referido produto. 

Existem somente dois empreendimentos 
que se caracterizam como solidário no município 
de Conceição do Araguaia-Pa. Apesar da região 
possuir o maior número de assentamentos do 
Brasil, bem como um número significativo de 
agricultores familiares, os empreendimentos 
solidários ainda não são consistes no município 
tendo Queijos Maely e COOPAG, Cooperativa 
Mista dos Pequenos Agricultores do Araguaia. 

Quanto as dificuldades da comercialização 
dos produtos da economia solidária segundo 
dados do Senso da Economia Solidária em 2013 
identifica-se que: Não há sócios disponíveis para 
cuidar da comercialização; Ninguém do 
empreendimento sabe como se faz uma venda 
(argumentação, negociação etc.; Os preços 
praticados são inadequados: Falta de capital de 

giro: Falta de registro legal para a comercialização 
(emitir nota fiscal etc.);A concorrência, os 
atravessadores, existência de monopólios; 
Dificuldade ou custo elevado de transporte; 
Precariedade das estradas para escoamento da 
produção; Estrutura para comercialização (local, 
espaço, equipamentos etc.) inadequada; Os 
produtos não são conhecidos. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das leituras realizadas e dos 
trabalhos de campo nos assentamentos aferisse 
que muitos entraves são permanentes para que a 
agricultura familiar integrada a economia 
solidária possa de fato trazer o desenvolvimento 
territorial para a região, pois vários outros fatores 
influenciam direta ou indiretamente. 

É necessário um apoio maior das políticas 
públicas voltadas para o produtor rural, 
principalmente quando aos instrumentos 
necessários para a produção e a comercialização. 
Porém muito mais do que infraestrutura é 
necessário formação continua para que tais 
sujeitos possam no contexto da agricultura 
familiar, diversificar sua produção e sobretudo 
possam ter acesso aos fomentos oferecidos pelo 
governo. 

A formação para os assentados quanto a 
agricultura familiar e economia solidária é 
importante no sentindo de que muitos produtores 
não sabem os princípios da economia solidária, o 
que de certo ponto é um entrave. Uma 
possibilidade dessa integração não é impor a 
Agricultura Familiar e nem a Economia Solidária 
mais a partir do saber local de cada assentamento 
integrando as propostas desses dois campos. Pois 
tais sujeitos possuem conhecimentos culturais e de 
técnicas que não devem ser excluídos mais sim 
integrados a esse sistema de produção e 
comercialização. 

O município aliado ao governo estadual e 
federal precisam realizar um diálogo mais 
constante com os moradores dos assentamentos 
no município de Conceição do Araguaia para que 
os produtos da agricultura familiar tenham 
notoriedade. E essa notoriedade posse ser 
constituída através da Economia Solidária. A 
integração entre Economia Solidária e Agricultura 
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familiar podem tirar da pobreza inúmeros 
trabalhadores que estão com renda abaixo do 
nível necessário para a sobrevivência. 
Somente esses dois campos elencados no 
desenvolvimento do trabalho não seria capaz de 
resolver todos os problemas regionais e territoriais 
presente no município, porém nota-se que ao 
integrar ES e AF há um ponto de interseção para o 
desenvolvimento regional. É necessário um 
estudo mais aprofundado desses dois campos 
para inovar no setor rural, no sentido de integrar 
coletivamente os moradores dos assentados na 
produção e comercialização dos produtos 
advindos da Agricultura Familiar e da Economia. 
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