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Resumo Língua Vernácula

Este presente trabalho tem como objetivo evidenciar a produção sustentável dentro
da  agricultura  chamada  de  alternativa,  aonde  essas  características  são
apresentadas com alguns conceitos sobre o que é a agroecologia e a permacultura.
Assim busco um diálogo entre a produção convencional e a agroecológica a partir
dos casos relacionados mais especificamente com as feiras de produção orgânica
no estado do Rio de Janeiro e mais aprofundadamente no Município de Niterói. Com
isso produzo minha pesquisa explicitando como funciona basicamente o campo da
agroecologia e sua complexidade teórica e política sem deixar  de lado assuntos
diretamente ligados as questões dos agrotóxicos e as situações do rural-urbano-
periurbano que também são aplicados há conhecimentos sobre os mercados e a
comercialização  junto  a  busca  por  novas  possibilidades  de  desenvolvimento  da
agricultura orgânica. Assim a localização das feiras de produtos orgânicos é sem
dúvida de grande relevância para nosso trabalho como também escrevemos sobre o
transporte e a viabilidade para os feirantes e ao mesmo tempo os questionamos
sobre seu relacionamento com os consumidores e o poder público.

Palavras Chaves:  Agroecologia, Feiras Orgânicas, Agrotóxicos, Políticas Públicas,
Desenvolvimento Sustentável.

Inglês Abstract

This  paper  aims  to  show the  sustainable  production  within  the  agriculture  called
alternative,  where  these characteristics  are  presented  with  some concepts  about
what is agroecology and permaculture. Thus, I seek a dialogue between conventional
and  agroecological  production  based  on  the  cases  related  more  specifically  to
organic production fairs  in  the state of  Rio de Janeiro and more in  depth in  the
Municipality of Niterói. With this I produce my research explaining how basically the
field of agroecology and its theoretical and political complexity without leaving aside
issues directly related to the issues of agrotoxic and rural-urban-periurban situations
that are also applied there is knowledge about the markets and Together with the
search for  new possibilities  for  the  development  of  organic  agriculture.  Thus  the
location of organic fairs is undoubtedly of great relevance to our work, as we also
write about the transportation and viability  of  the fair,  while at  the same time we
question them about their relationship with consumers and public power.

Keywords:  Agroecology, Organic Fairs, Agrochemicals, Public Policies, Sustainable
Development.





Introdução – 

Primeiramente, as razões que me levaram à escolha da agroecologia e das feiras

orgânicas como tema do meu trabalho de conclusão de curso, foi minha trajetória

pessoal dentro e posteriormente fora da Universidade Federal Fluminense. Dentro

da universidade, tive algumas oportunidades de conhecer o tema através do grupo

de extensão Mutirão de Agricultura Ecológica (M.A.E - UFF), onde participei como

voluntário de (2009 a 2014) em vivências em sítios agroflorestais, além de grupos de

leitura, viagens a encontros de grupos de agroecologia e mutirões dentro e fora da

universidade. 

Mas como surgiu essa oportunidade? O que me chamou mais atenção e me fez

entrar em contato com o grupo foi à caracterização da ação, ou seja, a oportunidade

de ter o contato direto com agricultores/as, pescadores/as, quilombolas e indígenas,

e  assim,  construir  possibilidades  de  parceria  sociedade-universidade.  Com  isso

pretende se possibilitar o questionamento do atual modelo de desenvolvimento e de

educação,  o  dimensionamento  de  mudanças  e  a  construção  de  um  modelo

saudável.  Atualmente,  percebemos  mais  intensamente  e  em escala  ampliada,  o

ambiente  manifestando-se  com  contaminação  das  águas,  mudanças  climáticas,

perda de sementes e empobrecimento dos solos. Dentre vários fatores, a agricultura

com base na monocultura agroquímica vem exercendo papel central na degradação

ambiental  e na desigualdade social,  modelo esse excludente e degradante,  com

enorme custo ambiental e social para as gerações presentes e futuras. 

Ao  mesmo  tempo,  a  agricultura  também  se  apresenta  como  relevante  na

restauração,  conservação  e  manejo  ambiental  sustentável,  como  via  para  o

desenvolvimento da sociedade. É  por  este  caminho  que  a  agroecologia  segue,

construindo  alternativas  no  modo  de  relação  do  ser  humano  com  a  natureza,

consigo  e  com  a  sociedade  e,  por  isso,  achei  importante  desenvolver  minha

monografia nessa temática.

Com  o  amadurecimento  do  projeto  e  renovação  do  grupo  com  novos  alunos

participantes,  propomos  expandir  a  abrangência  teórica  e  prática  com  que

trabalhamos, estudamos, aprendemos e ensinamos. A partir de novas experiências e
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vivências  entendemos que  a  Permacultura,  assim como  a  agroecologia,  é  peça

fundamental  na construção de alternativas ecológicas que busquem autonomia e

segurança alimentar para diversos grupos da sociedade, seja em área urbana ou

rural. Por isso meu interesse a cada dia cresce ao ver a importância em se ter um

trabalho  de  formação  que  consiste  em interligar  as  atividades  téorico-práticas  e

aproximar os estudantes da realidade ambiental e social  do campo e da cidade,

vinculado às áreas de meio ambiente,  educação, cultura, tecnologia e produção,

direitos  humanos e justiça,  trabalho e saúde a partir  de  um novo paradigma de

sociedade.

Este  trabalho é um desdobramento  de um projeto desenvolvido  na universidade

desde  1997,  cadastrado  na  Proex  até  2005  como  “Estágio  de  Vivência  em

Assentamento Rural: a geografia vai ao campo”. O projeto abordava a troca entre

universidade e campo, trazendo os estágios de vivência em comunidades rurais,

com debate da questão agrária e dilemas da relação sociedade-natureza. Buscava

colocar o estudante em contato com diversas realidades agrárias do país e, a partir

disso, refletir sobre antigas, mas não superadas, questões, trazendo desafios para

enfrentarmos e superarmos.

Portanto,  ao  avistarmos  que  a  universidade  vem  reconhecendo  o  seu

distanciamento da sociedade e do compromisso social de produzir um conhecimento

articulado, num trabalho mais conjunto que dê respostas, buscamos a produção de

um conhecimento  articulado  com os  movimentos  sociais  e  em especial  com os

protagonistas da terra,  tais  como os grupos de feirantes orgânicos apresentados

aqui por nós.

Assim,  o  caminho  metodológico  e  os  passos  para  realização  do nosso trabalho

foram feitos com base em pesquisas a partir  de consultas bibliográficas sobre o

tema agroecologia, feiras orgânicas e desenvolvimento sustentáveis. Por se tratar de

uma parte  do trabalho que descreve mais a base teórica conceitual  das nossas

constatações, sobretudo nos capítulos 1 e 2, usei esse tipo de artifício.  Além da

leitura mantive minhas opiniões perante as vivências que tive a oportunidade de

fazer dentro da agricultura sustentável.  
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Assim finalizamos a primeira parte do trabalho que se complementa com a segunda

parte  do  desenvolvimento  da  pesquisa,  onde  abordaremos  os  temas  sobre

alternativas  para  o  desenvolvimento  ecológico  por  vias  dos  circuitos  de  férias

orgânicas ou biológicas. Nessa parte, pretende se fazer uma breve abordagem das

possibilidades e alternativas do desenvolvimento sustentável e que também servirá

de certa forma para evidenciar o nosso tema de pesquisa, que se baseia em como a

agroecologia  pode  ser  útil  ou  até  necessária  para  o  desenvolvimento  de  uma

sociedade que possa superar a fome, a degradação ambiental e ser um mecanismo

de transformação social de fato. De pronto, buscaremos desvendar as possibilidades

e os mercados dentro da agroecologia em escala nacional e principalmente regional

e local. 

Adiante,  no  terceiro  capítulo,  continuamos com a pesquisa  bibliografia,  mas nos

aprofundamos e adentramos ao trabalho de campo, com a intenção de recolher o

máximo possível de informações de forma empírica através de entrevistas, fotos e

algumas perguntas, que foram elaboradas para ter um entendimento mais completo

sobre o assunto. Assim, entramos no caso das feiras agroecológicas na cidade de

Niterói-RJ,  destrinchamos  a  localização  das  feiras  e  aplicamos  os  seguintes

questionamentos: de onde vem o feirante? Quem são? O que comercializam? E qual

é o grau de sustentabilidade? Além de perguntar de forma direta aos produtores e

produtoras da Feira do Campo de São Bento como funciona a questão do transporte

e  da  viabilidade,  fator  de  suma  importância  dentro  dessa  relação.  Além  disso,

fechamos essa parte com uma pergunta essencial feita não só aos feirantes, mas

também feita aos consumidores, que diz: qual é a relação de vocês feirantes com os

consumidores e o poder público?  

Sendo  assim,  dentro  da  nossa  linha  de  pesquisa,  continuaremos a  tentar  expor

melhor os conceitos que abrangem a agroecologia. Sendo esse o tema amplo do

nosso  trabalho,  inicialmente  descrevemos  como  um  movimento  filosófico  e  ou

político,  isto  é,  não tem ligação a  nenhum movimento  religioso e é baseado na

melhoria  da  fertilidade  do  solo  por  um  processo  biológico  natural,  pelo  uso  da

matéria orgânica, o que é essencial à saúde das plantas e dos seres vivos. Existem,

claro, outros entendimentos do conceito de agroecologia, mas vamos descrevendo

os mais importantes dentro da nossa linha de pensamento. Assim, posteriormente
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abordaremos o tema como um curso ou disciplina acadêmica e também falaremos

desse  conceito  como  sistematização  e  consolidação  de  saberes  e  práticas

(empíricos,  tradicionais  ou  científicos)  visando  um  equilíbrio  e  um  ambiente

sustentável, economicamente viável e socialmente justo. 

Continuando  nessa  linha  de  perspectiva,  evidenciaremos  os  fatores  para  o

funcionamento  da  produção  convencional,  moderna  ou  tecnificada.  Nessa  parte

apontaremos para o desenvolvimento no que diz respeito aos que são acuados pelo

agronegócio, modelos do capital hegemônico da agricultura. 

Aqui, dialogamos com os produtores orgânicos para entender de forma totalizante os

mercados convencionais,  aqueles  que se envenenam com adubos,  defensivos e

pesticidas desde a aplicação do agrotóxico até às relações no campo. Assim vemos

o embate do cultivo na era familiar e em cooperativas a partir do ponto de vista deles

aonde atualmente muitas dessas famílias produzem para si próprios e para feiras

orgânicas. 

Adiante, com os estudos, abordamos as questões da produção capitalizada em larga

escala e assim as consequências dos agrotóxicos e as situações do rural-urbano-

periurbano. Assim mostraremos que, a pretexto da modernização dos campos, a

Revolução Verde impôs o monocultivo em terras extensas, expulsando o camponês

e sua família das terras que cultivavam, trocando homens por maquinas. Contudo,

os agrotóxicos no Brasil são considerados extremamente relevantes no modelo de

desenvolvimento da agricultura no país. Em decorrência da significativa importância,

os  agrotóxicos  possuem um aparato  legal  no  Brasil  com um grande número de

normas legais. 

Por fim, os últimos tópicos da pesquisa usam a metodologia empírica através de

questionamentos,  descrevendo  o  desdobramento  geral  desde  a  plantação  até  a

venda dos orgânicos. Assim, para concluir o trabalho, conversamos com os feirantes

de  produtos  orgânicos  da  feira  do  bairro  de  Icaraí  em  Niterói,  além  dos

consumidores desse local, para que nos fosse relatado seus comentários pessoais

sobre as pessoas que fazem a feira acontecer de fato.
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Capítulo 1

O campo da agroecologia e sua complexidade teórica e política.

Começaremos a partir  desse primeiro capítulo do trabalho analisando e tentando

descrever  alguns  conceitos  básicos de como a  agroecologia  é  vista,  pensada e

vivida  em  diferentes  pontos  da  sociedade.  Sendo  assim,  buscamos  através  de

referencias bibliográficas e da minha própria vivencia em encontros nacionais de

grupos e pesquisadores sobre agroecologia no Brasil. Assim vamos tecendo idéias e

dialogando a partir de abordagens de diversos agentes diretamente ligados a esse

assunto. Podemos assim afirmar que o conceito de agroecologia passa por várias

definições,  podendo  ser  entendida  e  vivida  de  diversas  maneiras.  Entre  outros

casos, podemos descrever a agrocologia como sendo:

1. Movimento  filosófico  e  ou  político.  Isto  é,  não  tem  ligação  a  nenhum

movimento  religioso.  Baseado  na  melhoria  da  fertilidade  do  solo  por  um

processo biológico natural, pelo uso da matéria orgânica, o que é essencial à

saúde  das  plantas.  Ou  seja,  uma planta  bem nutrida,  além de  ficar  mais

resistente a doenças e pragas, fornece ao homem um alimento de maior valor

biológico. No início o modelo era baseado em aspectos socioeconômicos e

políticos: autonomia do produtor e comercialização direta. A preocupação era

a proteção ambiental, qualidade biológica do alimento e desenvolvimento de

fontes renováveis de energia e maior integração e responsabilidade do ser

humano com a natureza um caso que pode ser dado como exemplo no Brasil

é o MST - Movimento dos Sem Terra.

2. Um  curso  ou  disciplina  acadêmica.  Hoje  em  dia  á  agroecologia  pode

também ser  ministrada  tanto  em cursos  plenos  de  graduação  quanto  em

programas de mestrado e pós graduação, assim como também apenas uma

disciplina dentro do curso de geografia por exemplo, tendo seu campo de

atuação sendo ampliado a cada ano por várias partes do Brasil e do mundo. 

3. Sistematização  e  consolidação  de  saberes  e  práticas  (empíricos,

tradicionais  ou  científicos) visando  um  equilíbrio  e  um  ambiente
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sustentável, economicamente viável e socialmente justo. Ou seja, essa é a

abordagem  que  o  meio  cientifico  usou  para  definir  os  agricultores  e

agricultoras, quilombolas, ribeirinhos e etc que usam seu saber tradicional ou

ancestral  passados  de  geração  a  geração  para  o  cultivo  da  agricultura

chamada também de natural onde há toda preocupação com a manutenção

das sementes crioulas além das técnicas e de uma interação de respeito e

cuidado  com  a  natureza  que  são  mais  comumente  aplicados  pelas

populações ou comunidades chamadas de tradicionais. 

1.1 Conceitos sobre Agroecologia. 

O que podemos destacar a princípio é que dentre as diversas abordagens sobre o

tema,  o  que  há  em  comum  é  que  muitas  pessoas  têm  alguns  pensamentos

compatíveis,  como por  exemplo,  a  de que agroecologia  aparece como um novo

paradigma em ascensão,  em um mundo  que  está  sempre se  renovando,  assim

acreditamos que “a evolução científica se dá por meio de revoluções, nas quais um

novo paradigma se instala, assumindo, gradualmente, o lugar antes ocupado por

outro, menos avançado ou menos complexo”. (Kuhn, Thomas 1987, p.257).

Existem,  evidentemente,  outras  possibilidades  de  entendimento  do  conceito  de

agroecologia, mas vamos seguir descrevendo as mais importantes dentro da nossa

linha de pesquisa,  como é fato de usarmos como referência bibliografia  um dos

professores e escritores mais respeitados no assunto que se trata das idéias de: 

Altieri (1987) e outros cientistas que colaboraram em seu livro, talvez
sejam os mais importantes autores em relação à popularização do
uso  da  palavra  agroecologia,  como  um  novo  marco  conceitual
científico  e  de  desenvolvimento,  incorporando  a  noção  de
conhecimento  indígena,  aspectos  culturais,  manejo  ecológico  de
pragas,  manejo  da  biodiversidade,  aspectos  sócio  econômicos,
educação  em  agroecologia,  etc.,  apresentando  uma  decisiva
contribuição  na  evolução  conceitual,  com  relação  às  formas  de
agriculturas não-convencionais.

A  partir  da  obra  de  Altieri  e  de  seus  colaboradores,  diversas
instituições,  em  todo  o  mundo,  passaram  a  incorporar  em  suas
agendas  essa  nova  abordagem.  O  Consórcio  Latino-Americano
sobre  Agroecologia  e  Desenvolvimento  (Clades),  assim  como  o
Curso de Mestrado em Agroecologia da Universidade Federal Rural

6



do  Rio  de  Janeiro  (UFRuralRJ),  o  mestrado  em  Agroecologia  do
Fiad/Clades/Universidade  de  Andaluzia,  na  Espanha,  entre  muitas
outras  iniciativas,  dão uma demonstração da força e  do potencial
transformador  que  esses  diversos  autores  nos  permitem explorar.
(Jesus, Lino, 2005, p.42).

Dentro desse pensamento não podemos deixar de mencionar que a agroecologia

estuda os agroecossistemas integrando conhecimentos de outras áreas de estudo

como, por exemplo, agronomia, sociologia, ecologia, geografia entre outras por isso

observa-se  um caráter  que  segundo  Almeida  (1997),  de  acordo  com o  grau  de

interação podem ser classificados como: 

• “Multidisciplinaridade  –  Quando  um  grupo  de  pesquisadores  de  diferentes

disciplinas se ocupam de um mesmo objeto de estudo, de forma individual ou por

equipes  de  cada  disciplina,  usando  metodologias  específicas,  e  obtidos  os

resultados,  se  reúnem  para  formar  um  quadro  geral  do  objeto  de  estudo.  •

Interdisciplinaridade – Quando pesquisadores de diversas disciplinas se ocupam de

um mesmo objeto de estudo, mas definem, conjuntamente, os parâmetros a serem

pesquisados  e  desenvolvem  metodologias  comuns,  avaliando  os  resultados  em

conjunto.” 

• “Transdiciplinaridade –  É  o  conhecimento  novo,  que está  além das disciplinas

atuais,  incorporando  seus  conteúdos,  mas  procurando  integrá-los  com  as  das

demais disciplinas.”

A transdiciplinaridade exige o desenvolvimento de novos pressupostos e de novas

metodologias de pesquisa.

Já para alguns ou até a maioria agricultores e agricultoras pensam mais parecido

com as idéias de Guzmán (2002), a agroecologia não pode ser uma ciência, pois

incorpora o conhecimento tradicional que por definição não é científico. 

Sendo assim, outra palavra chave nesse processo de construção da agroeocologia

que  também  é  uma  palavra  com  variadas  interpretações  é  a  sustentabilidade
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(GLIESMANN, 2001). Segundo esse autor, uma agricultura sustentável deve ter as

seguintes características:

• Ter efeitos mínimos no ambiente e não liberar substâncias tóxicas ou nocivas na

atmosfera, em águas superficiais ou subterrâneas. 

• Preservar e recompor a fertilidade, prevenir a erosão e manter a saúde do solo. 

• Usar a água de maneira a permitir a recarga dos depósitos aqüíferos e manter as

necessidades hídricas do ambiente e das pessoas. 

• Depender  dos  recursos  internos  do  agroecossistema,  incluindo  comunidades

próximas. 

• Valorizar  e conservar  a  diversidade biológica e garantir  igualdade de acesso a

práticas, conhecimentos e tecnologias agrícolas, possibilitando o controle local dos

recursos agrícolas. 

Ou seja, é a valorização dos agroecosistemas, uma alteração de um ecossistema

natural pelo ser humano, para produção de bens necessários à sua sobrevivência,

forma o agroecossistema. Com a modificação humana, os mecanismos e controles

naturais são substituídos por controles não naturais, cuja lógica é condicionada pelo

tipo de sociedade na qual  se insere os  agricultores  e agricultoras.  Assim sendo

dentre  as  diversas  definições  de  agroecosistemas  destacaremos  como  sendo  –

sistemas ecológicos alterados, manejados de forma a aumentar a produtividade de

um grupo seleto de produtores e de consumidores. Plantas e animais nativos são

retirados e substituídos por poucas espécies (PIMENTEL,1973; PIMENTEL, 1996).

Ou Agroecossistemas – São compostos pelas interações físicas e biológicas de seus

componentes.  O  ambiente  vai  determinar  a  presença  de  cada  componente,  no

tempo  e  no  espaço.  Esse  arranjo  de  componentes  será  capaz  de  processar

(insumos) ambientais e produzir (produtos) (HART, 1978, 1980). 

Entendido basicamente esses conceitos podemos nos aprofundar mesmo que de

forma  breve  que  os  agroecosistemas  podem  ser  divididos  em  tipos,  como  por
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exemplo, o moderno ou tecnificado; que caracterizam-se por um intenso grau de

artificialização das condições ambientais, sendo consideravelmente dependentes de

insumos produzidos industrialmente e adquiridos no mercado. Esses insumos são

baseados em recursos não renováveis e importados de outras regiões,  gerando

gasto de energia com transporte.

Outro fator importante a se observar é a pouca preocupação com a conservação e a

reciclagem de  nutrientes  dentro  do  agroecossistema.  Buscam  assim  adaptar  as

condições  locais  às  necessidades  das  explorações,  por  via  de  práticas  como

correção  da  acidez  do  solo,  fertilização,  irrigação,  drenagem,  etc.  Com  isso,

homogeneízam  a  diversidade,  aplicando  um  tratamento  médio  ao  conjunto  de

situações diversificadas. Por isso, impactam fortemente o ambiente dentro e fora da

propriedade. Diminuem muita das vezes drasticamente a diversidade genética local,

pela  inserção  de  espécies  e  de  cultivares  “melhoradas”  e  desestruturam  os

conhecimentos  e  a  cultura  local.  Outra  característica  negativa  vem  do  uso  da

irrigação  em  larga  escala  provoca  um  consumo  excessivo  de  água,  além  de

promover a salinização dos solos, a erosão hídrica e a contaminação dos aqüíferos.

Em um outro  tipo  que  vamos chamar  de  agroecosistema tradicional  geralmente

esses  não  dependem  de  insumos  comerciais.  Usam  recursos  renováveis  e

disponíveis no local e dão grande importância à reciclagem de nutrientes. Contém

um alto grau de biodiversidade e sua continuidade espacial e temporal. Como estão

sincronizados aos ambientes locais, conseguem se sustentar, ao máximo, os micro

ambientes e mantém ou melhora o ambiente dentro e fora da propriedade, ao invés

de impacta los. 

Os rendimentos são proporcionais à capacidade produtiva do ecossistema original,

porque esse não sofre drásticas alterações. Valorizam a produção para satisfazer às

necessidades locais. Vivem da diversidade genética, dos conhecimentos e da cultura

local e por isso a preservam.

Ou seja, o termo agroecologia ao pé da letra o termo pode ser entendido de diversas

formas: como ciência, como movimento social e como prática:
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Fonte: www.com.ufv.bremviagem201008agroecologia-em-buritis-presente

Assim sendo, finalizamos esse primeiro tópico fazendo a transição para o próximo,

evidenciando  as  grandes  disparidades  entre  os  modos  de  produção  e

comercialização que separam a agroecologia da produção moderna, convencional

ou de mercado.

1.2 Da produção convencional, moderna ou tecnificada.

De acordo com (ALTAFIN,1999), na agricultura antiga consolidou-se um modelo de

produção  conhecido  como  "agricultura  moderna"  ou  "convencional",  que  é  a

combinação de várias técnicas que em conjunto formam o que se denomina "pacote

tecnológico",  como  o  uso  de  variedades  de  alto  rendimento,  cultivadas

necessariamente a partir da aplicação intensiva de adubação química, combinado à
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aplicação sistemática de agrotóxicos,  em processos de trabalho majoritariamente

mecanizados

A história da devastação da diversidade vegetal e animal pela agricultura moderna

coincide,  não  por  acaso,  com  a  devastação  da  diversidade  cultural.  Quando  a

produção  se  dá  de  maneira  orgânica,  as  relações  humanas  se  dão  da  mesma

maneira, trabalhando em conjunto pela manutenção da comunidade e dos recursos

naturais.  Hoje,  acuados  pelo  agronegócio,  modelo  do  capital  hegemônico  da

agricultura, os agricultores convencionais se envenenam com adubos, defensivos e

pesticidas  desde  a  aplicação  do  agrotóxico  até  às  relações  no  campo.  Quando

anteriormente o cultivo era familiar e em cooperativas, atualmente muitas dessas

famílias produzem para empresas. Expropriados dos sabores e saberes ancestrais,

as gerações mais novas nem puderam conhecer a produção sem esses tóxicos.

Outra evidencia contundente que podemos obter em entrevistas e conversas com

alguns produtores nas feiras do circuito dos orgânicos que, quando questionados a

respeito dos benefícios dessa produção, tivemos apenas respostas positivas quanto

à nova relação viva e direta entre produtor e consumidor; quanto à qualidade de

produzir e garantir o bom solo, quanto à qualidade de vida da família. 

No  entanto,  no  que  diz  respeito  às  questões  de  incentivo  do  governo  ou  do

município para o desenvolvimento da atividade,  tivemos respostas negativas.  Os

produtores e produtoras de algumas feiras orgânicas não recebem nenhum estímulo

seja  em transporte,  isenção  fiscal,  melhores  taxas  de  empréstimos  ou  qualquer

política  pública  de  incentivo  para  a  agroecologia  ao  contrário  do  que  ocorre  na

agricultura convencional como  podemos conferir na tabela abaixo:
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Fonte: Adaptado de Beus e Dunlap, 1990.

1.3 Da produção capitalizada em larga escala e suas consequências

Com a intensificação da produção capitalizada e generalizada, diversas populações

camponesas, assim como os indígenas, quilombolas e ribeirinhos, são expulsas de

suas terras pela nova ordem da economia global e tiveram de migrar para centros

urbanos suprimindo então toda uma cultura de aperfeiçoamento e conhecimento,

passando  a  vender  sua  força  de  trabalho  a  custo  de  sobrevivência;  ou  então,

permanecendo no campo e lidando com a terra a partir de outros instrumentos e

ideologias, produzindo para um patrão.

Dentro desse modelo de desenvolvimento podemos apontar diversas críticas como

na entrevista do filme o veneno está na mesa II:

A ciência  moderna,  de  alguma  maneira,  obteve  o  monopólio  do
conhecimento válido (...). Para o camponês a produtividade da terra
é uma seqüência de ciclos, e é por isso que a terra que agora tem
soja  tem milho ou tem cana,  pode ter  no próximo ano estado de
pousio, assim como nós descansamos nos fins de semana. Esta é
uma lógica de tratamento e de relação com a natureza que assentem
conhecimentos ancestrais que devem ser cada vez mais valorizados.
O  que  acontece  é  que  com  a  hegemonia  política  dos  grandes
latifundiários  em  conjunto  com  a  mídia  e  os  partidos  que  são
propriedade e\ou financiados por eles conseguem transformar todo
esse conhecimento riquíssimo sobre a terra, sobre a água, sobre a
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atmosfera em magia, superstição e atraso (BOAVENTURA SOUZA
SANTOS in O Veneno está na mesa II).

Vejamos também :

 Após algumas décadas de implantação, o padrão convencional de
agricultura tem se mostrado insustentável, não só pelo aumento da
pobreza e o aprofundamento das desigualdades, mas também pelos
impactos  ambientais  negativos  causados  pelo  desmatamento
continuado, pela redução dos padrões de diversidade preexistentes,
pela intensa degradação dos solos agrícolas e contaminação química
dos recursos naturais, entre tantos outros impactos. 

O quadro de insustentabilidade deste modelo agrava-se ainda mais
quando considera-se as tendências históricas das últimas décadas
que mostram uma crescente elevação do custo de produção, grande
parte pelos altos custos dos insumos agrícolas, associada à queda
real dos preços pagos aos produtores. (ALTIERI, 2000, p. 8).

Sendo  assim,  também  relaciono  as  industrias  do  agronegócio  no  Brasil,  como

exemplo, a crescente migração da população rural do sul e sudeste do Brasil para

centro-sul, centro oeste, nordeste entre outros lugares no país que são ou foram

impulsionados pelo crescente mercado do agronegócio e da agroindústria que vem

se acelerando ano após ano. Mas foi, sobretudo a partir dos anos de 1970 – com a

política  de  “modernização  da  agricultura”  promovida  pelo  regime  militar,  que  se

começou a falar mais explicitamente da existência de uma “agricultura moderna” ou

de uma agricultura capitalista no Brasil, de empresas rurais e empresários rurais.

Diante de tal  situação nos vemos em um embate entre a agricultura familiar que

produz localmente ou regionalmente e as grandes empresas da agroindústria como

visto aqui: 

a  existência  destes  dois  tipos  de  redes  pode  ser  vista  como
competição entre duas diferentes formas de governança, qual seja, a
da  lógica  industrial  e  a  ecológica.  Tal  competição  poderia  ser
analisada  em  termos  de  produtos  (orgânico  ou  regional  versus
convencional) ou de forma alternativa, em torno de diferentes modos
de organização dentro das cadeias produtivas (governança). Os dois
modos de organização interna das cadeias produtivas (redes) são
construídos em torno de diferentes noções de qualidade, levando à
emergência da competição pelo uso do termo ‘qualidade’. Em cada
um  destes  dois  tipos  de  cadeias  produtivas  podemos  observar  o
desenvolvimento  de  diferentes  combinações  entre  ‘natureza’,
‘região’,  ‘qualidade’ e ‘valor’ os quais,  por sua vez, estabelecem o
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contexto para a regulação pública e privada das diferentes cadeias
de produção. Marsden, Parrot (2000, p. 17)

Outra  disparidade  em  que  agroindústria  convencional  e  a  agroecologia  se

distanciam é na forma de relacionamento com o território. Enquanto a primeira se

autonomiza ou se desenraiza dos espaços regionais, tendo em vista sua inserção no

mercado globalizado, a última se constitui justamente a partir de sua inserção nas

redes sociais  do território.  A mobilização das redes de parentesco,  de amigos e

sociais mais amplas evidencia como a agricultura familiar agroecológica, através da

reativação de vínculos sociais, estabelece estratégias para constituir mercados para

seus produtos de valor agregado. 

Outro dilema enfrentado no Brasil e em grande parte do mundo rural é a questão

dos agrotóxicos, que atinge não só a população rural como também a urbana que é

para onde vão os produtos. Assim vemos essa situação se tornar questão de saúde

pública, que preocupa os especialistas como, por exemplo, a pulverização por avião

em  lavoura  de  grãos,  que  espalham  agrotóxicos  e  causam  danos  à  saúde  de

pessoas e animais e ao meio ambiente. Além disso, outros relatos vêm aparecendo

mais constantemente sobre as pragas que não morrem se tornam mais fortes e

resistentes e se proliferam para as terras de pequenos agricultores que desprovidos

de recursos financeiros e tecnológicos sofrem os prejuízos.

Outra  observação  contundente  sobre  a  produção  convencional  é  a  questão  da

pecuária,  que  já  há  algum  tempo  tem  representado  uma  ameaça  para  o  meio

ambiente principalmente devido ao numero cada vez mais crescente e expressivo de

cabeças de gado além da modernização e do uso cada vez mais recorrente de

insumos  e  produtos  industrializados  para  a  manutenção  do  pasto  e  outras

necessidades do rebanho. Tem-se deixado de lado a criação de forma tradicional,

praticada durante anos sem grandes agressões ao bioma por uma forma de criação

mais economicamente viável e com maior retorno financeiro.

Entende-se  assim  que  a  agropecuária  no  Brasil  demanda  ações  emergenciais,

direcionadas para políticas públicas ambientais, fiscais e de créditos de curto, médio

e longo prazos, e para viabilizar a diversificação do agronegócio com base no seu

potencial produtivo e ótico na integração de atividades complementares.

14



Com  tantas  polêmicas  e  contradições  governamentais  e  com  os  oligopólios  da

agroindústria  emergem  no  país  vários  movimentos  sócias  que  defendem  uma

regulação mais ampla do agronegócio no país, e a implementação de projetos de

reforma agrária  e de zoneamento agroecológico.  Assim como é o caso do MST

(Movimentos Dos Sem Terra) que é um movimento de luta pelo direito a Terra e a

moradia, à agroecologia pode ser vista como um modelo ou movimento social que

acredita no fortalecimento da agricultura familiar como uma alternativa ao modelo

atual da agricultura convencional ou moderna.

Com essas situações expostas alguns movimentos ou ações sociais com base na

agroecologia aparecem no Brasil de forma ainda “tímida”. Basicamente, a proposta

agroecológica para sistemas de produção agropecuária faz direta contraposição ao

agronegócio, por condenar a produção centrada na monocultura, na dependência de

insumos  químicos  e  na  alta  mecanização,  além  da  concentração  de  terras

produtivas, a exploração do trabalhador rural e o consumo não local da respectiva

produção. 

Sendo assim, as formas de atuação agroecológicas podem ser vistas como práticas

de resistência da agricultura familiar, perante o processo de exclusão no meio rural e

de  homogeneização  das  paisagens  de  cultivo.  Essas  práticas  se  baseiam  na

pequena  propriedade,  na  força  de  trabalho  familiar,  em  sistemas  produtivos

complexos e diversos, adaptados às condições locais e ligados a redes regionais de

produção e distribuição de alimentos.

Apesar  dos  esforços  o  que  temos  observado,  ao  longo  do  século  XX  é  uma

transformação no modo de produção agrícola, que nos é no mínimo questionável,

assim sendo, acreditamos numa possível mudança para se estar de acordo com os

reclames  não  só  do  capital  internacional  mas  como  também  priorizando  a

sustentabilidade ecológica - a chamada Revolução Verde que se iniciou no final da

década de 40 e que nas décadas de 60, 70 prometia comida sadia e farta na mesa

de todos os habitantes do planeta mas pelo que estamos apontando essa realidade

não chegou a todos como completamos a seguir.
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1.4 As questões dos agrotoxicos e as situações do rural-urbano-periurbano

A pretexto da modernização dos campos, a Revolução Verde impôs o monocultivo

em  terras  extensas,  expulsando  o  camponês  e  sua  família  das  terras  que

cultivavam,  trocando  homens  por  maquinas.  Esse  padrão  de  desenvolvimento

urbano-industrial conta com a modernização da agricultura, utilização de maquinas

no campo, transgênicos e agrotóxicos.  O uso dos transgênicos generalizou-se a

pretexto de aumentar a produção alimentícia. O dos agrotóxicos foi intensificado a

partir da década de 60, com o uso de adubos químicos e venenos. Esse sistema

produz  perda  dos  mananciais,  da  fertilidade  dos  solos,  da  biodiversidade,

contaminação do solo e das águas, das pessoas, do ar, mudanças climáticas entre

outros grandes problemas para todo o planeta. Porém, todo poder hegemônico (no

caso a lógica capitalista) implica resistência, e algumas manifestações delas serão

abordadas neste trabalho, analisando o comércio de produtos orgânicos na cidades

de  Niterói  no  estado  do  Rio  de  Janeiro,  além  da  dinâmica  de  distribuição  da

produção agrícola vinculada a essas feiras.

Desde  2008,  o  Brasil  é  o  maior  consumidor  mundial  de  agrotóxicos  segundo

pesquisas de algumas universidades de fora e dentro do país que contam com os

trabalhos  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatistica  (IBGE)  e  da  Agência

Nacional de Vigilancia Sanitária. Cada brasileiro consome em média 5,2 litros por

ano e o país tolera diversos agrotóxicos que são proibidos em países distintos, como

Estados Unidos,  China,  alguns países europeus e asiáticos,  entre outros. Sendo

assim, é importante lembrar que o espaço rural brasileiro é marcado por uma disputa

que se reflete em paisagens desiguais, produto de um país que nunca teve uma

reforma agrária e que ainda vive à sombra do "coronelismo" e uma politica maliciosa.

Através dessa perspectiva sobre a situação agrária  do país,  pode-se imaginar  o

quão  desvantajosa  é  a  luta  da  produção  familiar  pelo  espaço  agrícola  com

poderosos coronéis da bancada ruralista e seus reflexos nos números do Produto

Interno  Bruto.  Não  são  poucos  nos  congressos  que  sabem  dos  riscos  dos

agrotóxicos para a saúde para população do país. O fato que nos estudamos é que

os ruralistas estão mais interessados nos negócios do que na saúde pública.  O

Produto Interno Bruto não considera as pessoas que contraem todos os tipos de
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enfermidades,  inclusive  o  câncer,  não  considera  o  custo  do  tratamento  dessas

doenças, as vidas que se perdem. 

Como vimos em comunicado a Agencia Nacional de Vigilancia Sanitária (2015), o

modelo de cultivo com o intensivo uso de agrotóxicos gera grandes malefícios, como

poluição ambiental  e  intoxicação de trabalhadores e  da população em geral.  As

intoxicações  agudas  por  agrotóxicos  são  as  mais  conhecidas  e  afetam,

principalmente,  as  pessoas  expostas  em  seu  ambiente  de  trabalho  (exposição

ocupacional). São caracterizadas por efeitos como irritação da pele e olhos, coceira,

cólicas, vômitos, diarreias, espasmos, dificuldades respiratórias, convulsões e morte.

As intoxicações crônicas podem afetar toda a população, pois são decorrentes da

exposição múltipla aos agrotóxicos, isto é, da presença de resíduos de agrotóxicos

em alimentos  e  no ambiente,  geralmente  em doses baixas.  Os efeitos  adversos

decorrentes  da  exposição crônica  aos agrotóxicos  podem aparecer  muito  tempo

após  a  exposição,  dificultando  a  correlação  com  o  agente.  Dentre  os  efeitos

associados à  exposição crônica  a  ingredientes  ativos  de agrotóxicos  podem ser

citados  infertilidade,  impotência,  abortos,  malformações,  neurotoxicidade,

desregulação hormonal, efeitos sobre o sistema imunológico e câncer.

Mesmo  com  evidencias  concretas,  para  eles,  no  governo  brasileiro  só  conta  o

capital,  não se discute qualidade de vida nem a destruição da natureza - o mais

importante é o mundo do agronegócio. Sendo assim o que vemos nesse momento é

o  Ministério  da  Agricultura  receber  10  vezes  mais  recursos  para  cuidar  do

agronegócio do que o Ministério do Desenvolvimento Agrário usa para cuidar da

agricultura familiar ou organica. 

Enquanto o agronegócio cria estrategias e facilidades para exportação, o pequeno

agricultor põe comida na nossa mesa. Vemos assim como grandioso é o desafio de

produzir alimentos orgânicos, já que os defensivos químicos acabam por tornar mais

farta  a  produção  do  agricultor,  produção  do  desperdício,  alimentada  pela  lógica

capitalista  de  maior  produtividade  em  curto  espaço  e  tempo.  Além  disso,  os

agrotóxicos tem estímulo fiscal para serem utilizados e consumidos no Brasil, como

um todo. Por falta de financiamento e políticas públicas, os orgânicos geralmente

saem mais caros. 
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Os agrotóxicos no Brasil são considerados extremamente relevantes no modelo de

desenvolvimento da agricultura no País. Em decorrência da significativa importância,

os  agrotóxicos  possuem um aparato  legal  no  Brasil  com um grande número de

normas  legais.  O  referencial  mais  importante  é  a  Lei  nº  7802/89,  que  rege  o

processo  de  registro  de  um produto  agrotóxico,  regulamentada  pelo  Decreto  nº

4074/02.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis que é

responsavel  de fazer uma avaliação do potencial  de periculosidade ambiental de

todos os agrotóxicos registrados no Brasil. 

Segundo a Lei 7.802/89, artigo 3º, parágrafo 6º, no Brasil, é proibido o registro de

agrotóxicos:

a)  Para  os  quais  o  Brasil  não  disponha  de  métodos  para  desativação  de  seus

componentes, de modo a impedir que os seus resíduos remanescentes provoquem

riscos ao meio ambiente e à saúde pública;

b) para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil;

c)  que revelem características  teratogênicas,  carcinogênicas  ou  mutagênicas,  de

acordo com os resultados atualizados de experiências da comunidade científica;

d) que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo

com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade científica;

e) que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório,

com animais,  tenham podido demonstrar,  segundo critérios  técnicos e científicos

atualizados;

f) cujas características causem danos ao meio ambiente.
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Mesmo com algumas leis que restringem os agrotóxicos outras são ignoradas ou

burladas  e  o  que  vemos nessa  situação  é  de  um lado,  a  Agência  Nacional  de

Vigilância Sanitária (Anvisa), que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, e do

outro lado os órgãos ligados ao Ministério da Agricultura. Dessa forma, temos um

conflito de interesses. Nem sempre as decisões governamentais são tomadas por

bases  científicas,  geralmente  o  que  é  levado  em  conta  são  os  interesses

econômicos. Assim, a autoridade científica muitas vezes não é suficiente para influir

numa decisão econômica. E neste embate sobre os interesses do agronegócio e os

interesses da saúde pública, frequentemente os interesses da saúde pública são

sacrificados. 

O  modelo  predatório  de  desenvolvimento  é  o  principal  rival  do  produtor  e  da

produção orgânica - os fins econômicos compõem o principal interesse ideológico

em detrimento da saúde pública. Ou seja, produção isenta de agrotóxicos conta com

muito pouco ou quase nada de apoio governamental, seja em incentivos efetivos,

transporte, isenção fiscal entre outros. A despeito disso, a produção e o comércio de

orgânicos, basicamente em feiras autônomas, têm crescido em número em algumas

regiões do país. Principalmente nas capitais e regiões metropolitanas. A produção e

o  comércio  desses  produtos  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  e  principalmente  em

Niterói foram nosso objeto de estudo nesse presente trabalho.

Contudo a agricultura urbana e periurbana vêm ganhando visibilidade mundialmente

devido às necessidades de inovação e superação do vigente modelo econômico

capitalista. A seguir mostraremos uma tabela com a comparação de algumas das

características mais relevantes da agricultura rural e urbana/periurbana :
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 fonte: modificado de Campilan et al. (2002).

Com esse enfoque podemos entrar em acordo com o Grupo Nacional de Agricultura

Urbana (2001),  que sintetiza a idéia  de agricultura urbana como: a produção de

alimentos dentro de perímetro urbano e periurbano, aplicando métodos intensivos,

tendo  em  conta  a  inter  relação  homem–cultivo–animal–meio  ambiente  e  as

facilidades da infra estrutura urbanística que propiciam a estabilidade da força de

trabalho  e  a  produção  diversificada  de  cultivos  e  animais  durante  todo  o  ano,

baseadas em práticas sustentáveis que permitem a reciclagem dos resíduos.

Para, além disso, os benefícios da agricultura urbana envolvem sistemas agrícolas

conduzidos  por  meio  do  manejo  orgânico,  com enfoque  agroecológico  e  têm  o

engajamento  de manter  ou  recuperar  a  biodiversidade dos agroecossistemas da

cidade e do entorno, ao tempo que simultaneamente possibilitam aumento de renda

para a família,  ao agregar valor aos produtos e ampliar o mercado, facilitando a

comercialização. Ainda assim, a agricultura sustentável  periurbana é considerada

especialmente apropriada para o entorno das cidades por várias razões como, por

exemplo,  em  relação  ao  mercado  consumidor  mais  próximo,  essa  forma  de

produção tornou-se um mecanismo interessante para efetivação da agricultura em

pequena escala, em regime de administração familiar tanto em sistemas de parcelas

individuais, como em escalas de associações, posto que a baixa dependência de
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insumos externos facilita a admissão dessa forma de produção por esse tipo de

agricultor. 

Outras observações importantes a serem feitas são como as áreas urbanas têm

como  característica  a  alta  produção  de  resíduos  orgânicos,  tanto  de  origem

doméstica, quanto de áreas comerciais e industriais, ou seja, há mais um potencial a

ser  desenvolvido,  que é o que tange o aproveitamento ou reaproveitamento dos

resíduos orgânicos urbanos, como adubos para a produção ecológica, entretanto,

necessita se de conhecimentos e investimentos que possibilite a melhor forma de

prepará-los, garantindo um produto consistente e de boa qualidade, que multiplique

os nutrientes e conserve o solo de forma adequada. 

Assim,  a  produção  de  insumos  sustentáveis,  visando  a  agricultura  urbana,  vem

aparecendo como um dos aspectos mais importantes voltados para esse sistema de

produção criando assim novas idéias e possibilidades.  Outra questão fundamental

que apresentamos nessa transição para o segundo capitulo é como a agricultura

familiar  e  a  soberania  alimentar  são  ou  deveriam  ser  parte  inseparável  para

desenvolvimento de qualquer lugar que busque alcançar o titulo de sustentável. 
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Capitulo 2

Alternativas para o desenvolvimento sustentável agroecológico. 

Nessa parte do texto pretende se fazer uma breve abordagem das possibilidades e

alternativas do desenvolvimento sustentável e que também servirá de certa forma

para evidenciar o nosso tema de pesquisa, que se baseia em como a agroecologia

pode ser  útil  ou  até  necessário  para  o  desenvolvimento  de uma sociedade que

possa  superar  a  fome,  a  degradação  ambiental  e  ser  um  mecanismo  de

transformação  social  de  fato.  Assim,  como  já  esclarecido  no  capitulo  anterior

continuaremos a desenvolver as potencialidades que as áreas urbanas têm como

característica,  como  a  alta  produção  de  resíduos  orgânicos,  tanto  de  origem

doméstica,  quanto  de  áreas  comerciais  e  industriais.  E  finalmente  completamos

pontuando  a  agricultura  urbana  e  periurbana  ressaltaremos seus  aspectos  mais

importantes voltados para esse sistema de produção criando assim novas idéias e

possibilidades de investimento e desenvolvimento para os ramos da agroecologia.

Diante do já exposto até aqui; traçamos algumas alternativas para o meio urbano

principalmente,  como é a questão das redes ecológicas ou feiras on-line.  Essas

feiras  têm como papel  principal  suprir  as  necessidades  alimentares  de produtos

vegetais da sociedade que se organiza em cidades e por isso estão desconectadas

dos meios de produção dos alimentos, além é claro de escoar a produção e gerar

renda aos produtores agrícolas. 

Tradicionalmente esse comércio é feito nos espaços que chamamos de feiras, onde

os agricultores vêem para cidade montam suas tendas para vender seus produtos

aos  moradores  da  cidade.  Porém  com  a  necessidade  por  adquirir  produtos  de

melhor qualidade, livres de agrotóxicos, valorizando a agricultura familiar ao invés

dos grandes monopólios desse mercado de produtos da terra, assim surgiu a Rede

Ecológica, que é uma organização que visa fomentar o consumo ético, solidário e

ecológico. É constituída de grupos de consumidores que realizam compras de forma

coletiva,  numa interação direta com produtores.  Nascida em outubro de 2001,  a

partir da iniciativa de alguns moradores no bairro da Urca R.J, a Rede Ecológica
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atualmente  possui  núcleos em vários  bairros  da cidade do Rio  de Janeiro  e  na

cidade de Niterói.

2.1 Possibilidades

Primeiramente  começaremos  com  a  pergunta:  como?  Ou  melhor,  como  a

agroecologia  pode  ser  uma  possibilidade  de  transformação  social  de  cunho

ecológico? Para responder essa pergunta entramos de acordo com Altieri (1987).

Só  uma  compreensão  mais  profunda  da  ecologia  humana  dos
sistemas  agrícolas  pode  levar  a  medidas  coerentes  com  uma
agricultura  realmente  sustentável.  Assim,  a  emergência  da
agroecologia  como  uma  nova  e  dinâmica  ciência  representa  um
enorme salto na direção certa. A agroecologia fornece os princípios
ecológicos básicos para o estudo e tratamento de ecossistemas tanto
produtivos quanto preservadores dos recursos naturais, e que sejam
culturalmente  sensíveis,  socialmente  justos  e  economicamente
viáveis. Ou seja, parece que esse autor nos mostra que para chegar
a essas possibilidades de transformação social não é uma coisa tão
simples assim de ser feita, mas que também não é impossível e que
precisa ser  “lapidada”  em diversas esferas da vida humana, onde
pode se destacar que para haja essa mudança é preciso educar de
forma correta as dimensões da ética, política, cultura, econômica e
ecológica em um conjunto de ações para se chegar a um êxito dentro
dessa experiência. (Altieri, Miguel. 1987. pág.120)

Uma outra pergunta ou questionamento que achamos importante a se fazer é; com o

quê? Explicando melhor, com o que faríamos a agroecologia triunfar em meio ao

modelo vigente e predatório da agricultura moderna ou tecnificada? Dentro desse

questionamento podemos destacar algumas soluções como, agroecologia em rede:

o papel das redes é fundamental no processo nacional e regional e a difusão de

informações,  o  repasse  das  estratégias,  a  articulação  de  agendas  regionais  e

demais  ações que venham a acrescentar  são fundamentais  para que possamos

assegurar  a  integração  desejada  por  essa  linha  de  pensamento.  Sendo  assim

destacamos  o  papel  das  redes  tanto  em  seu  formato  físico  através  das  feiras

orgânicas  e  seus  territórios  quanto  às  redes  virtuais  de  compartilhamento  de

produtos orgânicos e difusão de novas idéias além de intercambio de conhecimentos

entre outras tantas funções.

Sendo  assim  como  escrito  anteriormente  de  forma  breve  às  redes  de

comercialização de orgânicos pela internet  parecem uma eficaz opção,  já  que a

22



Rede  Ecológica  é  uma  iniciativa  que  busca  além das  necessidades  básicas  de

adquirir produtos das feiras tradicionais, fazer isso de forma mais ética valorizando a

saúde dos consumidores,  pois,  comercializam produtos  orgânicos,  melhorando a

renda  dos  pequenos  produtores  agrícolas  e  contribuindo  para  uma  lógica

mercadológica  mais  sustentável.  Para  isso  organizam  compras  coletivas  de

alimentos diretamente dos produtores rurais. Através de uma listagem de alimentos

que  é  distribuída  via  e-mail,  onde  os  associados  respondem com a  relação  de

produtos  que  desejam  comprar,  as  encomendas  são  feitas  aos  produtores  e

entregues nos núcleo da rede. 

Nos núcleos os associados se revezam para organizar as entregas aos associados,

excluindo  desse  processo  atravessadores  e  a  margem  de  lucro  que  os

supermercados e horti frutis agregariam. A rede ao escolher o espaço a ser utilizado

para as entregas visa aproveitar espaços já existentes como casa de associados ou

escolas  públicas,  por  exemplo,  evitando  assim  a  construção  de  uma  estrutura

exclusiva para isso.  A rede também tem o principio de colaborar com os produtores,

pois  garantem  através  das  encomendas  que  sua  produção  será  comprada,

eliminando a necessidade de se  gerar  estoque e o  conseqüente  desperdício  de

alimentos.

Se  comparadas  às  feiras  tradicionais  a  feira  on-line  se  beneficia  em  alguns

aspectos,  como  a  necessidade  de  uma  infra-estrutura  de  barracas,  licença  da

prefeitura  para  a  feira  e  estoque  de  produtos,  além  de  tirar  do  processo  os

atravessadores e garantindo a compra e a segurança diretamente dos produtores

rurais. 

O caráter de auto gestão na distribuição dos produtos faz com que as relações entre

entrega, separação e repasse aos compradores não dependa de diversas pessoas

como ocorre nas feiras e grandes supermercados, diminuindo assim o custo dos

alimentos. Porém um fator que é menos positivo é que as pessoas não podem ver

os alimento que estão comprando como quando os escolhem nas feiras, pois esses

são escolhidos através de uma lista via e-mail. Outro fator que se difere das feiras

tradicionais é a necessidade de organização pessoal que as pessoas precisam ter

para  comprar  os  produtos  via  internet,  visto  que  os  produtos  são  entregues
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quinzenalmente  ou  semanalmente,  por  exemplo,  por  isso  é  viável  somente  se

compram os alimentos que utilizarão nas duas semanas seguintes. Já nas feiras

diante de uma necessidade imediata pode se adquirir  o alimento quase todos os

dias em feiras que ocorrem no próprio bairro ou no bairro vizinho.

De fato  o  que acabamos de evidenciar  é  mais  uma possibilidade  de benefícios

sociais  tanto  para  quem consome produtos  de origem orgânica  quando para  os

produtores e produtoras que constroem a cada dia a chamada agricultura familiar

assim  chegamos  a  desenvolver  o  conceito  do  que  é  essa  agricultura  ou  esse

movimento. 

De  acordo  com  FAO/INCRA (1996),  São  três  as  características  essenciais  que

definem a  agricultura  familiar  brasileira:  a)  a  gestão  da  unidade  produtiva  e  os

investimentos nela realizados são executados por indivíduos que mantêm entre si

laços de parentesco ou de matrimônio; b) a maior parte do trabalho é igualmente

proporcionada pelos membros da família; e c) a propriedade dos meios de produção

(embora nem sempre a terra) pertence à família, e é em seu interior que se efetua

sua transmissão em caso de falecimento ou aposentadoria dos responsáveis pela

unidade  produtiva.  Mas  para  essa  agricultura  familiar  se  desenvolver  com  sua

própria soberania alimentar agroecológica é preciso que a agroecologia e educação

também caminhem juntos como diz Altieri: 

sob a perspectiva da produção, a sustentabilidade somente poderá
ser alcançada “no contexto de uma organização social que proteja a
integridade dos recursos naturais e estimule a interação harmônica
entre os seres humanos, o agroecossistema e o ambiente”, entrando
a Agroecologia como suporte e com “as ferramentas metodológicas
necessárias  para  que  a  participação  da  comunidade  venha  a  se
tornar a força geradora dos objetivos e atividades dos projetos de
desenvolvimento  [rural  sustentável]”.  Citando  a  Chambers  (1983),
lembra que, assim, espera-se que os agricultores e camponeses se
transformem  nos  “arquitetos  e  atores  de  seu  próprio
desenvolvimento” (Altieri,Miguel  . 2001, pág 21.). 

Sendo  assim  dentro  da  agricultura  familiar  além  do  que  já  exposto  até  agora

podemos  destacar  também  as  estratégias  de  apoio  ao  desenvolvimento  rural

sustentável a partir dos pontos positivos como, por exemplo: 1) multi funcionalidade

e policultivos nos agroecossistemas; 2) qualidade produtiva e desempenho positivo
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energético e/ou ecológica; 3) conservação, preservação dos recursos naturais não

renováveis; proteção da agrobiodiversidade e sustentabilidade futura; 4) atividades

de menor impacto ambiental  e com maior relevância social;  5) aposta em novas

formas de comercialização. Principalmente a dimensão local do desenvolvimento ou,

como bem expressam Campanhola e Graziano da Silva (2000), “o desenvolvimento

local deve ser acima de tudo um processo de reconstrução social, que deve se dar

‘de baixo para cima’ e contar com a participação efetiva dos atores sociais”. Trata-se

de  um  “processo  micro  social  de  construção  coletiva,  onde  prevalecem  as

necessidades  sociais  e  culturais,  mas  que  devem  estar  sincronizadas  com  as

oportunidades  locais  de  desenvolvimento,  tanto  nos  aspectos  econômicos  da

inserção no mercado, como nos aspectos dos recursos naturais disponíveis e de sua

conservação”. 

Por  tanto,  confirmando  essas  afirmações,  concordamos  com  Altieri  e  Yurievich

(1991),  que  nos  elucidam  quando  acredita  se  que  as  estratégias  baseadas  na

participação,  capacidades e  recursos locais  aumentam a produtividade enquanto

conservam a base dos recursos.  O conhecimento local  dos agricultores sobre  o

ambiente,  plantas,  solos  e  processos ecológicos possui  uma grande importância

nesse  novo  paradigma  agroecológico.  Não  deixando  de  citar  a  importância  das

organizações não governamentais assim como os incentivos gerados através das

políticas publicas que possam vir a acrescentar nesse processo. 

Contudo dentro da nossa metodologia de pesquisa perguntamos e tentamos explicar

aonde é aplicado esse tipo de saber? Tentando deixar claro que nossa linha de

pesquisa  tem seu maior  foco na  agroecologia  no  Brasil  em escala  nacional,  no

estado do Rio de Janeiro em escala regional e em escala local na cidade de Niterói.

Com tudo podemos afirmar que exemplos de programas agroecológicos promovidos

pelas  organizações  não  governamentais  podem  ser  encontrados  em  diferentes

partes do mundo e em todos os continentes.

Mas trazendo para escala regional  vejamos nosso exemplo principal  que são as

feiras  orgânicas  como  possibilidades  no  Rio  de  Janeiro  para  o  pesquisador  do

Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador (Ensp/Fiocruz), Marcelo Firpo: 
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As feiras agroecológicas nas cidades seriam justamente os locais de
construção deste novo modelo. “São espaços profundos de outro tipo
de produção de conhecimento,  de relação solidária,  que resgatam
também o processo de relação com as crianças modernas, que vão
descobrir  que o  alimento  não  é  algo  que  está  nas prateleiras  do
supermercado, dentro de caixinhas coloridas. É preciso reencantar
também a produção de alimentos no processo de produção de vida”. 
(TOURINHO,  Raiza  e  PORTEL,  Graça.  Agroecologia  é  alternativa
para  cultivo  agrícola  mais  sustentável.  Disponivel
em:<www.portal.fiocruz.br/pt-br/content/agroecologia-e  alternativa-
para-cultivo-agricola-mais-sustentavel > Acesso em 06/11/2016) 

O pesquisador ainda completa seu discurso com a fala sobre as possibilidades e

aponta alguns dados importantes sobre esse movimento no Rio de Janeiro: 

Segundo ele,  a  feira  é  um espaço importante,  porque se compra
produtos  que  estão  fora  das  prateleiras  convencionais.  “Os
supermercados lucram bastante em relação ao produtor.  As feiras
orgânicas  têm  o  mecanismo  de  venda  mais  direta,  sem
intermediários”,  diz.  Ele  ressalta  que  nas  feiras  existe  ainda  um
processo  cultural  e  político  de  interlocução  entre  consumidores  e
produtores, sobre como os produtos foram obtidos, a qualidade dos
alimentos  etc.  “Há  uma  relação  direta  com  os  produtores  muitas
vezes de uma agricultura periurbana que é totalmente invisibilizada
dentro da própria cidade”.

O Rio de Janeiro conta hoje com 17 feiras orgânicas pela cidade (no
Brasil,  ao todo, são 500). É um modelo que vem dando certo. Em
2006, no encontro estadual preparatório ao 2º Encontro Nacional de
Agroecologia  (ENA),  foram  mapeadas  32  experiências
agroecológicas no Rio de Janeiro.  Contudo o número já deve ser
bem maior – uma vez que somente a Associação Agroecológica de
Teresópolis conta com 50 unidades produtivas associadas. 
(TOURINHO,  Raiza  e  PORTEL,  Graça.  Agroecologia  é  alternativa
para  cultivo  agrícola  mais  sustentável.  Disponivel
em:<www.portal.fiocruz.br/pt-br/content/agroecologia-e  alternativa-
para-cultivo-agricola-mais-sustentavel > Acesso em 06/11/2016) 

Perante o modo econômico de produção capitalista que o país vive no estado do Rio

de Janeiro não é diferente e para se compreender de forma mais ampla a situação é

preciso  buscar  seus  pontos  chaves  na  história.  O  que  não  podemos  deixar  de

lembrar é que o Estado do Rio sofre degradação ambiental desde o começo de sua

existência. 

Podemos citar ao menos três períodos da degradação: (1) o primeiro causado pela
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extração  desenfreada  dos  recursos  madeireiros  principalmente  o  pau  brasil  por

portugueses e franceses. (2) O segundo foi provocado pela popularização da cana

de açúcar pelo litoral  fluminense e (3) o terceiro em razão do "período do café”,

atingindo o estado de norte a sul, pela Serra do Mar e que de acordo com Weid

(2002),  “Continuamos  procedendo  da  mesma  maneira  que  fazíamos  desde  os

portugueses que aqui aportaram para cultivar cana de açúcar e, mais tarde, café.

Maltrata-se a terra até que ela não renda mais nada e vai-se adiante, abrindo novas

fronteiras agrícolas através de desmatamentos predatórios”. 

Com isso, o que podemos constatar é que há muitas pessoas e movimentos sociais

lutando  para  que  ocorra  no  Brasil  e  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  a  chamada

transição agroecologica.  E que recorrendo a historia  fomos lançados a descobrir

como está o andamento e assim também vamos construindo parte dessa batalha,

trazemos a público, como? Onde? E porque? As feiras orgânicas vêem aparecendo

com cada vez mais força pelo Brasil e mais especificamente no nosso estudo de

caso nas cidades de Niterói e Rio de Janeiro. 

Depois do apanhado histórico do período colonial começamos a chegar nos dias

atuais, assim começamos a terminar esse capítulo contando um pouco da história

recente que na década de 90, inicia-se o desenvolvimento da agricultura orgânica,

na região serrana do estado. 

Hoje o estado do Rio é auto suficiente em folhosas (antes mais da metade era

proveniente de São Paulo), tomate, aipim, quiabo (na produção convencional). Em

2005 a agricultura orgânica entra em decadência, pois a forma de comercialização

era através de lojas ou supermercados, relação muito desigual e assim tanto os

intermediários  que  vendiam  para  os  supermercados  quanto  os  agricultores

começaram a quebrar essa relação. Nesse período, porém, não podia abrir feiras na

capital fluminense, mas conseguiram abrir três feiras orgânicas em Niterói, uma no

Campo de São Bento, uma na região oceânica e outra no Horto do Fonseca. Porém

essas feiras não foram legalizadas e funcionavam precariamente. Até que há uma

mudança no cargo da secretaria do município e o novo encarregado expulsa as

feiras orgânicas. Como resposta, os moradores do bairro de Icaraí, se manifestaram

a favor das feiras fazendo um abaixo assinado para que voltassem, tendo também o

27



apoio da comissão da câmara dos vereadores à volta da feira como um festival -

esse evento, hoje, está em processo de legalização, mas acontece periodicamente

às vezes junto com outros eventos de comida gourmet e de cerveja artesanal.  

2.2 Mercados

A partir desse capítulo apresento o aprofundamento sobre o caso dos mercados e

das  políticas  públicas,  voltados  principalmente  para  os  alimentos  orgânicos

brasileiros.  Iniciando  a  reflexão  apresentamos  como  os  mercados  dos  produtos

orgânicos e do convencional funcionam em escala nacional. 

Assim, começaremos apontando os dados de que desde meados dos anos 1990, a

agricultura orgânica tem se revelado um dos segmentos agroalimentares com maior

expansão mundial,  com taxas de crescimento anual entre 15 e 20%, enquanto o

setor da indústria alimentar como um todo cresceu entre 4 e 5% nesse mesmo

período (Scialabba, 2005; DE Schutter, 2010). No Brasil, esse crescimento tem sido

acompanhado por uma intensa reestruturação institucional dos diferentes mercados

nos quais circulam esses produtos (Schultz, 2007; Blanc e Kledal, 2012). Assim, de

um modo geral, vemos acontecer um processo multifacetado que se apresenta com

causas  e  implicações  que  são  diversamente  percebidas,  mas  aqui,  tentaremos

analisar as mudanças principais assim como estudamos que:

o  reconhecimento  inédito  dos  sistemas  de  produção  de  base
ecológica  no  âmbito  do  Estado  e,  portanto,  o  direcionamento  de
políticas públicas específicas para o segmento; a entrada em cena
de  novos  atores  em  diferentes  elos  das  redes  de  produção,
comercialização  e  assessoria;  e  uma reformulação  substancial  do
arranjo normativo, com a criação de novos mecanismos de controle e
a ampliação da ação dos organismos certificadores. 
(NIEDERLE,  Paulo  André;  ALMEIDA,  Luciano.  Agroecologia:
práticas,  mercados  e  políticas  para  uma nova  agricultura,p.23-24,
2013)

  
Sendo  assim  e  continuando  essa  linha  de  pensamento  vamos  de  acordo  com

(SCHMITT, 2009; BUAINAIN, 2006; SAUER e BALESTRO, 2009), em que as idéia

vão de acordo que, essas mudanças têm incorrido em um rápido movimento de

institucionalização  da  agroecologia,  compreendido  aqui  pela  conjunção  entre  a
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crescente  inserção  nos  mercados  e  a  formatação  de  um  quadro  específico  de

normas  e  regras  de  produção.  Como  decorrência  disso,  novos  desafios  e

oportunidades apresentam-se para o conjunto dos atores implicados nos processos

de transição agroecológica, sobretudo para a agricultura familiar, segmento social

que ainda se configura como principal ofertante de alimentos orgânicos no Brasil. 

Parte importante nesse processo de controle dos produtos orgânicos no mercado

brasileiro é o selo que certifica que o produto é livre de agrotóxicos e foi vistoriado e

aprovado dentro dos padrões de qualidade orgânica para que possam comercializar

seus produtos no Brasil como "Orgânicos", os produtores devem se regularizar de

uma das formas a seguir: 

-  Obter  certificação  por  um Organismo da  Avaliação  da  Conformidade  Orgânica

(OAC) credenciado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -

MAPA; ou

- Organizar-se em grupo e cadastrar-se junto ao MAPA para realizar a venda direta

sem certificação. 

Depois de entrar em vigor a Lei dos Orgânicos (Lei 10831/03) muita coisa mudou

para quem produz e consome esses produtos. O processo de certificação, agora

chamado de mecanismos de avaliação da qualidade orgânica, foi todo formalizado.

E uma grande transformação foi o estabelecimento de um selo único, padrão para

todo território nacional como visto antes e que apresenta ao consumidor o produto

orgânico. Aqui abaixo está ele:
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Desde inicio de 2011, esses selos são obrigatórios para comercialização de qualquer

produto orgânico em território nacional. Agora temos um tipo só e é com ele que

precisamos  conscientizar  o  consumidor,  pois  o  que  acontece  se  uma  loja  ou

individuo expuser à venda um produto sem selo, cujo rótulo diz que é orgânico, os

mesmo sofrerão e o produto será apreendido e a loja, avisada por escrito sobre os

cuidados a tomar. Quando o produto sem selo está em uma embalagem original, o

responsável  é  sempre  o  produtor;  neste  caso,  ele  será  autuado  e  poderá  ser

multado. Quando o produto estiver em outra embalagem, como da própria loja ou

mercado, ou a granel (aberto), respondem pela irregularidade tanto o produtor como

o responsável pelo ponto de venda.

Assim vamos construindo a idéia sobre o funcionamento dos mercados, entrando de

acordo com DELGADO, (1985) e FRIEDMAN (2004), assim, enquanto o mundo rural

contemporâneo revela uma pluralidade cada vez maior de formas sociais, o sistema

agro alimentar presencia um importante movimento de crescimento e diversificação

dos circuitos de produção e consumo. Ancorados em mecanismos inovadores de

relação econômica e em múltiplos dispositivos de qualificação, em muitas regiões

esses  circuitos  emergentes  confluem  na  construção  de  uma  nova  trajetória  de

desenvolvimento  menos  dependente  da  produção  de  commodities  agrícolas

controlada por verdadeiros impérios financeiro industriais que tiveram sua origem

associada às antigas políticas de modernização.

Entre os mercados que têm se destacado com maior dinamismo com esse processo

de reconfiguração dos territórios, podemos evidenciar aqueles associados aos dos

nossos estudos que é a produção de alimentos orgânicos ou agroecológicos cujo

mercado no Brasil a cada dia aumenta e que tem uma funcionalidade diversificada

vejamos que: 

Trata  se,  na  realidade,  de  uma  vasta  gama  de  canais  de
comercialização  que  englobam  desde  pequenas  redes  varejistas
atraídas  pela  ampliação  da  demanda  por  produtos  orgânicos  até
circuitos  locais  ancorados  em  um  processo  de  revalorização  do
vínculo direto entre produtores e consumidores (caso emblemático
das feiras de produtos agroecológicos), envolvendo ainda a presença
crescente  do  Estado  como  demandante  de  alimentos  a  partir  de
políticas  como o  Programa de  Aquisição  de Alimentos  (PAA)  e  o
Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  (PNAE).  (NIEDERLE,
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Paulo André; ALMEIDA, Luciano. Agroecologia: práticas, mercados e
políticas para uma nova agricultura,p.28, 2013). 

Complementando  nossos  argumentos  entendemos  que  esses  mercados  são

expressão da emergência de uma nova economia de qualidades que se exprime, no

âmbito da produção e do consumo, por um amplo e diversificado conjunto de valores

redefinindo o conteúdo das relações econômicas (KARPIC, 2009; ALLAIRE, 2004;

GOODMAN, 2003).  Expressão daquilo  que Boltansky e Chiapelo (1999)  definem

como  uma  crítica  ética  e  estética  ao  padrão  alimentar  fordista,  esses  valores

ressurgem  concomitantemente  à  consolidação  de  novos  movimentos  sociais

econômicos que entram em cena nos anos 1980 e afirmam se ao longo da década

seguinte,  impulsionando  a  emergência  de  redes  alternativas  de  produção  e

consumo. (DUPUIS e GOODMAN, 2012; WILKINSON, 2007; McMICHEL, 2009). 

No caso a agroecologia e a produção orgânica se tornou ainda mais efervescente

junto aos movimentos sociais, e que mais especificamente no contexto brasileiro, em

que tem se consolidado o uso indiscriminado de agrotóxicos na produção alimentar

muitos deles como já citado antes são proibidos na maioria dos países mundiais o

que fez o Brasil subir ao posto de maior país consumidor de agrotóxicos do mundo. 

Acabamos por  acompanhar um Brasil  que tenta através de vários atores sociais

difundir os princípios da agroecologia, mas que ainda encontra grande resistência

em seu cenário político e o que vemos acontecer conforme lembrado por PÁDUA

(2002),  “e  a  implantação do  projeto  de  modernização  agrícola  no  Brasil  que  se

desdobrou  no  sentido  de  reproduzir  as  condições  estruturais  que  sustentam  o

modelo  de  desenvolvimento  agrícola  ambientalmente  predatório  e  socialmente

excludente  cujas  raízes  remontam aos nossos primórdios  coloniais”.  É  como de

acordo  com Wanderley,  (2009a)  “a  grande  propriedade  monocultora  de  vocação

agro exportadora foi  reafirmada por  meio do estabelecimento de um novo pacto

político ideológico que associou os interesses de setores oligárquicos tradicionais

aos  de  novos  grupos  do  agronegócio  presentes  no  setor  industrial,  financeiro  e

agrário.” Verifica se, assim, que a agricultura que emerge da junção entre o projeto

modernizante e a estrutura social e fundiária arcaica não elimina completamente as

marcas  nefastas  desse  passado,  ao  qual  acrescenta  ainda  as  contradições
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específicas do padrão produtivista adotado. As relações entre moderno e atrasado,

portanto, não se expressam como pólos opostos, ou como termos de uma evolução,

mas como um processo de reprodução recíproca.

Assim,  o  Brasil  em  sua  agricultura  convencional  ou  moderna  se  destaca  na

produção de culturas, como soja, milho, arroz, feijão e cana-de-açúcar.  O arroz e o

feijão são destinados, principalmente, ao consumo interno. Já o milho, é utilizado

basicamente para a alimentação animal e viabiliza a produção de proteína animal. 

Outra cultura que se destaca no mercado interno é o algodão, que cresce e se

supera a cada ano. O Brasil já alcançou o terceiro lugar na exportação do produto. O

grão que mais cresceu nas últimas três décadas, no entanto, foi à soja, que hoje

representa o maior peso na balança comercial  brasileira.  Com isso o que nos é

divulgado de acordo com o Ministério da Agricultura (2016), “desde o final dos anos

1990,  poucos  países  cresceram tanto  no  comércio  internacional  do  agronegócio

quanto o Brasil. O País é um dos líderes mundiais na produção e exportação de

vários produtos agropecuários. É o primeiro produtor e exportador de café, açúcar,

etanol  e  suco  de  laranja”.  Além disso,  lidera  o  ranking  das vendas  externas do

complexo de soja (grão, farelo e óleo), que é o principal gerador de divisas cambiais.

No início de 2010, um em cada quatro produtos do agronegócio em circulação no

mundo eram brasileiros. A projeção do Ministério da Agricultura é que, até 2030, um

terço  dos  produtos  comercializados  sejam  do  Brasil,  em  função  da  crescente

demanda dos países asiáticos.  

Assim sendo, um pouco mais de detalhamentos mesmo que resumidamente é de

suma importância para podermos compreender como funciona de modo geral  os

mercados e as políticas agrárias brasileiras tanto em suas formas e aspectos na

agricultura tecnificadas ou moderna tanto nas de base agroecologicas ou orgânica.

Finalizaremos  esse  como  sendo  o  último  capítulo  antes  de  partirmos  para  o

aprofundamento do nosso trabalho de onde se afunila todas as idéias e discussões

apresentadas até agora. Assim, juntaremos todas essas teorias sobre os mercados

e as possibilidades sobre o desenvolvimento sustentável através do caso das feiras

agroecológicas no circuito carioca assim mais brevemente para poder compreender
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melhor  ao  chegar  o  caso  específico  que  é  evidenciar  as  feiras  de  produtos

agroecológicos na cidade de Niterói-RJ e sua importância para cidade. 

Para isso, utilizaremos um questionário básico aonde os agricultores e agricultoras

responderam algumas perguntas relevantes e em pró da difusão da agroecologia

local e regional. É evidente que outros assuntos abordados nesse capítulo e nos

anteriores  serão  expostos  assim  como  as  possíveis  limitações/dificuldades  e  a

relação de todos os personagens envolvidos na difusão do circuito de alimentos e

produtos de origem orgânicos.
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Capítulo 3 

O Caso das feiras agroecológicas na cidade de Niterói, RJ.

Geradas desde a antiguidade e com diferentes hipóteses sobre o marco histórico do

seu surgimento,  as feiras livres fazem parte  da paisagem das pequenas e grandes

cidades brasileiras. Essas feiras contêm ainda grande importância sócio cultural, uma

vez que elas são muito mais que espaços de transações comerciais, elas podem ser

entendidas  como  espaços  de  interação  entre  as  pessoas  que  preservam  a

biodiversidade  de  nossa  cultura  popular  e  alimentar.  Porém,  aqui  não  vamos

desenvolver  nosso trabalho com enfoque principal  nas  feiras  livres  de  forma geral,

apesar da importância do tema, vamos evidenciar um tipo específico de feira. Cada vez

mais difundidas, as feiras agroecológicas ou feiras orgânicas, como são popularmente

conhecidas  em  algumas  localidades,  são  uma  re  paginação  das  feiras  livres

convencionais. Entretanto há diferenças significativas que devem ser destacadas, as

principais diferenças são, que nas feiras agroecológicas os produtos comercializados

são produzidos sem agrotóxicos e insumos químicos e que são as próprias famílias

agricultoras  que comercializam sua produção,  diferente  do que acontece nas feiras

livres,  aonde  na  maioria  dos  casos  os  feirantes  que  vendem  nas  feiras  livres

convencionais são comerciantes que revendem produtos geralmente comprados em

grandes centrais de abastecimentos onde o grau de agrotóxicos não é levado tão em

conta.

A seguir  coloco  uma  imagem  ilustrativa  do  Davi  Fantuzzi  que  é  Assessor  para  a

Temática de Comercialização no Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá e

Coordenador da Comissão de Produção Orgânica de Pernambuco aonde o autor tenta

desmistificar a idéia de que os produtos orgânicos são mais caros do que os produtos

vendidos em mercados e em feiras livres: 
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Fonte: Adaptado de Davi Fantuzzi

Diante  de uma conjuntura  complicada que  estamos vivendo  no Brasil  onde andam

ocorrendo retrocessos em várias frentes como educação e saúde à agricultura familiar

não saiu isenta dessa desestruturação, junto a ela o Ministério do Desenvolvimento

Agrário e da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - PNAPO, entre

outras políticas, que estavam sendo desenvolvidas no governo que sofreu o golpe de

estado, cuja primeira presidenta do país que pertencia ao partido dos trabalhadores

Dilma Rousseff e grande parte de seus aliados foram destituídos dos seus cargos e as

suas políticas canceladas ou alteradas drasticamente. 

Entendemos que mesmo diante desse contexto não devemos parar de lutar e acreditar

no desenvolvimento da agroecologia, para isso tentaremos evidenciar o crescimento do

Circuito  Carioca  de  Férias  Orgânicas que foi  criado em 29 de  maio  de 2010  para

permitir  a  venda  de  produtos  orgânicos,  cultivados  sem  o  uso  de  agrotóxicos  ou

produtos químicos, diretamente do produtor ao consumidor, com a qualidade e preços

que somente o produtor pode oferecer. Assim acreditamos que adquirir produtos nas

feiras do Circuito é um ato de apoio aos agricultores que lutam para preservar o meio

ambiente e a saúde das pessoas. 
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A partir do exposto até agora e tendo a sabedoria que o Circuito Carioca de Feiras

Orgânicas é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Solidário em

parceria com a Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro –

ABIO, da Essência Vital, da Rede Carioca de Agroecologia Urbana além do apoio das

subprefeituras e da Secretaria de Ordem Pública. 

Esclarecido isso entrará no nosso caso específico, que é evidenciar a importância das

feiras  orgânicas  ou  agroecológicas  na  cidade  de  Niterói,  aonde  apontaremos  a

existência de todas as feiras orgânicas existentes na cidade até o momento, além de

entrevistar  os  agricultores e  agricultoras de duas feiras  em particular,  a  do Circuito

Carioca de Feiras Orgânicas do Campo de São Bento no bairro de Icaraí na zona sul e

da Feira de Relações Orgânicas localizada na praça Leoni  Ramos,  mais conhecida

como  praça  da  Cantareira,  onde  serão  relatados  as  suas  personalidades,  os

relacionamentos com os consumidores,  o  grau de sustentabilidade dos produtos,  o

transporte à viabilidade e as suas limitações ou dificuldades encontradas.

3.1 Localização das feiras

A localização das feiras de produtos orgânicos é sem dúvida de grande relevância para

nosso trabalho assim como para quem se interessa por um consumo mais consciente,

saudável e digamos que justo com o planeta terra. Sendo assim, procuramos mostrar

algumas feiras do Circuito de Feiras Orgânicas Carioca na cidade do Rio de Janeiro e

destacar duas feiras em particular na cidade de Niterói, que são os alvos principais de

nossa pesquisa, entre elas estão: a feira de Relações Orgânicas no centro da cidade no

bairro  de  São  Domingos  acontece  toda  segunda  quarta-feira  do  mês  na  Praça  da

Cantareira (Leoni Ramos), Niterói-RJ. Espaço livre de relações orgânicas que vai desde

de vendas de produtos orgânicos e artesanais até trocas de saberes, sementes, artes,

poesia, livros, dança e meditação. A feira é de todos é só chegar e somar.

Já a feira do Campo de São Bento que é a única por enquanto que faz parte do Circuito

Carioca  de  Feiras  Orgânicas  e  é  a  que  mais  vamos  dedicar  nossa  atenção  na

seqüência do capítulo.
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Outra feira importante que vemos no mapa e não podemos deixar de comentar sobre, é

a feira do bairro da Glória na cidade do Rio de Janeiro que fica no centro da cidade e

que acontece todo sábado, de 7h às 13h, na Praça do Russel. 

Assim sendo,  no  mapa  destacamos as  férias  orgânicas  tanto  na  região  central  da

cidade do Rio de Janeiro, como a feira da Glória, destacamos duas feiras em Niterói e

agora destacaremos uma feira na zona oeste da cidade que é a feira agroecológica da

Freguesia  que  acontece  todos  os  sábados,  das  8h  às  13h,  na  Praça  Professora

Camisão que assim como as outras feiras citadas até agora também fazem parte do

Circuito  Carioca  de  Férias  Orgânicas,  que  foram criadas  para  permitir  a  venda  de

produtos  orgânicos,  cultivados  sem  o  uso  de  agrotóxicos  ou  produtos  químicos,

diretamente  do produtor  ao  consumidor,  com a qualidade e preços que somente  o

produtor pode oferecer. 

Com isso não podemos deixar de evidenciar ao menos uma feira importante na Zona

Norte da cidade do Rio de Janeiro, para tal apresentação como visualizado no mapa

trata se da primeira feira orgânica da Zona Norte, inaugurada em 31 de maio de 2014.

O  projeto  nasceu  da  mobilização  de  moradores  de  Olaria  e  da  Leopoldina,  que

batalharam pela revitalização da praça Marechal Maurício Cardoso, ameaçada de virar

sede da Unidade Polícia Pacificadora – e já superou as expectativas dos organizadores

em termos de faturamento e público com funcionamento todos os sábados, das 7h às

12h com mais essa feira o Circuito de Feiras Orgânicas Cariocas estava até então

presente unicamente só na Zona Sul, Tijuca e Jacarepaguá além de Niterói.

No mapa abaixo podemos visualizar melhor o que já expomos até agora:
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Principais feiras orgânicas nas cidades de Niterói e Rio de Janeiro.

Fonte: Sylvia Maria. 2015

Feita essa visualização sobre as duas feiras de Niterói que vamos detalhar, também

fazemos questão de falar mesmo que brevemente e sem o recurso dos mapas sobre

outras feiras que estão aparecendo e se consolidando na cidade de Niterói, portanto

podemos  destacar  além  dessas  duas  feiras  apresentadas  a  Feira  Ponto  Orgânico

Produtos Vale das Palmeiras que fica na Rua Ministro Otávio Kelly, 231, Jardim Icaraí.

Dia e horário: Sábados, das 08 às 13 horas, a Feira do Horto do Fonseca, localizada na

Alameda São Boaventura, 770, Horto Florestal – Fonseca. Dia e horário: Terças -feiras,

das 07 às 13 horas e a Feira Agroecológica situada na Estrada de Itaipu, esquina com a

Avenida Central. Dia e horário: Sábados, à partir das 7:00 ás 13h.
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Nas fotos abaixo destacamos a Feira Agroecologica de Itaipu:

Fonte: Sítio Nascentes do Tinguí. 2016 

O sítio Nascentes do Tinguí é um coletivo formado por sete famílias que trabalham com

os princípios da Agroecológia, da Bioconstrução e Permacultura. No momento estão

implantando  Agroflorestas,  roças  agroecológicas  e  construindo  suas  casas  com

técnicas de bio construção. 

Já contam com uma boa produção de banana prata agroecológica que esta disponível

para venda além de aipim, abóbora, mamão, manga entre outros.
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Nessa outra foto a baixo são mostrados alguns alimentos que receberam o selo de

orgânico junto a ABIO, aonde são destacados os alguns alimentos do Sítio Nascentes

do Tinguí de Saquarema, RJ que são comercializados em Itaipu, Niterói: 

Fonte: Sítio Nascentes do Tinguí. 2016

3.2 Mecanismos de informações sobre as feiras orgânicas

Destacadas algumas feiras de Niterói  e do Rio de Janeiro, apresentaremos também

através do próximo mapa, da onde vem os alimentos e os produtores orgânicos do

estado em um panorama geral,  assim,  será explanado o funcionamento do circuito

completo, evidenciando aonde são produzidos,  ou seja,  aonde se planta o alimento

orgânico,  da onde são transportados os produtos orgânicos dentro estado antes de

chegarem às mãos e posteriormente nas mesas dos consumidores dessas feiras. 
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Produtores de Alimentos Orgânicos no Estado do Rio de Janeiro.

Fonte: Sylvia Maria. 2015

Ao analisarmos o mapa acima produzido para o estudo dos produtores de orgânicos,

observamos que, os maiores produtores e o maior fluxo da produção originam-se da

região serrana do Estado do Rio de Janeiro, mas não só ali. Os produtores orgânicos

que  constam como cadastrados  nacionalmente  pelo  Ministério  da  Agricultura  estão

localizados  nas  cidades  de  Teresópolis,  Duas  Barras,  Petrópolis,  Sumidouro,  Nova

Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, Magé, Miguel Pereira, Areal, Paty de Alferes,

Piraí, Engenheiro Paulo de Frotin, Japeri, Tanguá, Além Paraíba, Paracambi, Itaboraí,

Vassouras,  Barra  do  Piraí,  Seropédica,  Bom  Jardim,  Três  Rios,  Paraíba  do  Sul,

Sapucaia e Campo Grande - Rio de Janeiro.

Com  auxilio  do  mapa  acima  apresentado  já  conseguimos  localizar  a  questão  da

produção. Podendo assim a continuar e explicar como funciona o mecanismo produção

transporte consumo. De uma forma mais aprofundada consegui através dos estudos
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identificar, por exemplo, como um feirante produz sua mercadoria em um lugar como

Lumiar distrito de Nova Friburgo região serrana a cerca de 173 km da cidade de Niterói,

utilizando pra isso na maioria das vezes como meio de transporte da produção o seu

carro ou caminhonete fazendo assim seus alimentos chegarem até uma feira orgânica

aonde são ofertados a nós os consumidores.       

Com isso, já podemos responder de onde vem o feirante orgânico no Rio e em Niterói.

Complementando a pesquisa buscaremos tentar definir quem são eles? Ou seja, dizer

com um ponto de vista um pouco mais apurado. Assim trabalhamos especificamente

através  de  entrevistas,  observações  e  questionários  com  os  trabalhadores  e

trabalhadoras da feira do Campo e São Bento.

Sendo  assim,  a  partir  de  conversa  feita  com  coordenador  de  algumas  das  feiras

orgânicas da ABIO, Fiora Serafini que responde minha pergunta sobre a gestão das

feiras, em que é perguntando: cada uma das feiras tem uma gestão diferente? 

A Essência Vital, que é responsável pelas feiras do Flamengo, Botafogo,
Laranjeiras, Urca e Tijuca II; a AS-PTA, que coordena a feira orgânica da
Freguesia e a ABIO (Associação de Agricultores Biológicos do Estado do
Rio  de  Janeiro)  que  coordena  as  feiras  da  Glória,  Ipanema,  Leblon,
Barra da Tijuca, Jardim Botânico, Tijuca I, Leopoldina, Peixoto e Campo
de São Bento (Niterói).  Fiora Serafini, entrevista 2016.

Com isso, dentro de algumas idas a campo conversamos também com os feirantes

para tentar entender um pouco do belo e árduo trabalho cotidiano dessas pessoas, que

são tão importantes na garantia da segurança alimentar de seus consumidores e assim

conseguimos caracterizar um pouco das personalidades dos produtores e produtores,

com  tudo,  podemos  evidenciar  essas  pessoas  pelo  amor  a  terra  e  a  natureza.

Compreendendo assim, que eles tecem uma visão de que é necessária toda a atenção

e,  em muitos casos,  a  intervenção direta  do  produtor  para  que cada planta cresça

adequadamente e que a produção inteira é carinhosamente manejada em todos os

seus  detalhes  para  que  tenhamos  esses  produtos  livres  dos  insumos  danosos  da

produção convencional  nos passando assim uma característica  de responsabilidade
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para com o meio ambiente como o respeito e cuidado com as pessoas, consumidores

ou não. 

Nas feiras que visitamos, vimos muitos dos grupos de produtores oriundos de vários

lugares do estado do Rio de Janeiro, presentes em diversas das feiras que acontecem

pela região.  No Campo de São Bento em Niterói,  feira em que estão presentes os

estudos desse trabalho, aonde encontramos além dos grupos já expostos: o Sítio Avaí,

de Itaboraí; Viver Orgânico, do Rio de Janeiro; Grupo Cachoeiras de Macacu; Grupo

Rio  Urbano  e  por  último,  mas  não  menos  importante,  o  Veio  da  Roça,  que,  aliás,

também possui uma loja de produtos orgânicos em Niterói, na Av. Sete de Setembro, nº

121, também bairro de Icaraí.

Considerando que já demos um panorama geral de aonde o feirante produz, transporta

e algumas de suas características básicas gerais na feira do Campo de São Bento

buscaremos  agora  explicar  o  que  é  comercializado  e  como  funciona  o  grau  de

sustentabilidade dessa feira  com o auxilio  ainda da entrevista  de,  Serafini  que nos

conta: 

que  está  completando  32  anos  em  2017  e  nucleia  os  agricultores
agroecológicos.  Durante  esse  tempo  a  função  da  instituição  foi  à
certificação  dos  produtores.  Em  2003  o  Brasil  aprovou  uma  lei  de
orgânicos,  na  qual  se  legaliza  três  tipos  de  certificação:  certificação
participativa  (ABIO),  por  auditoria  e  certificação  de  venda  direta  e
individual  através de  organizações  sociais.  A certificação participativa
funciona através de grupos regionais, em que os próprios agricultores
visitam, supervisionam e certificam seus pares, acompanhados de uma
associação reconhecida pelo Ministério da Agricultura, no caso a ABIO,
sendo um processo auto gestionário em cada região, a ABIO apenas
facilita. Por auditoria, a empresa que faz a certificação, que normalmente
certifica  grandes  propriedades.  A  individual  permite  a  venda  direta,
porém  há  poucas  e  os  agricultores  encontram  dificuldades,  então,
ultimamente vêm se associando a ABIO para montar um SPG (Sistema
Participativo de Garantia). A ABIO que conta hoje com 300 agricultores,
em  breve  contará  com  500,  a  partir  desse  processo.  80-90%  dos
associados da ABIO são de produção familiar. Fiora Serafini, entrevista
2016.
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Continuando  minhas  indagações  pergunto  como  se  deu  esse  processo  de

desenvolvimento? E ele nos responde:

Na década de 90, inicia-se o desenvolvimento da agricultura orgânica,
na região serrana do estado. Hoje o estado do Rio é auto suficiente em
folhosas (antes mais da metade era proveniente de São Paulo), tomate,
aipim,  quiabo  (na  produção  convencional).  Em  2005  a  agricultura
orgânica  entra  em  decadência,  pois  a  forma  de  comercialização  era
através de lojas ou supermercados, relação muito desigual e assim tanto
os  intermediários  que  vendiam  para  os  supermercados  quanto  os
agricultores começaram a quebrar essa relação. Nesse período, porém,
não podia abrir feiras na capital fluminense, mas conseguiram abrir três
feiras  orgânicas  em Niterói,  uma  no  Campo  de  São  Bento,  uma na
região oceânica e outra no horto do Fonseca. Fiora Serafini , entrevista ,
2016.

E continua explicando:

Porém essas feiras não foram legalizadas e funcionavam precariamente.
Até que há uma mudança no cargo da secretaria do município e o novo
encarregado expulsa as feiras orgânicas. Como resposta, os moradores
do  bairro  de  Icaraí,  se  manifestaram a  favor  das  feiras  fazendo  um
abaixo  assinado  para  que  voltassem,  tendo  também  o  apoio  da
comissão da câmara dos vereadores à volta da feira como um festival -
esse evento, hoje, está em processo de legalização. Serafini , entrevista,
2016. 

Assim,  perguntado  também como funciona  a  questão da certificação dos produtos,

Serafini (2016) nos conta um pouco sobre a dinâmica de sustentabilidade das feiras:

“todos os produtos possuem certificados e todos os produtores são associados pela

ABIO, não necessariamente certificados por ela. Os produtores também precisam ser

cadastrados no Cadastro Nacional de Agricultores.” 

Complementando nossa conversa sobre o assunto ele ainda diz que:

Essas feiras são de agricultura regional,  venda direta do produtor ao
consumidor – o que caracteriza uma cadeia curta de comercialização. O
circuito  foi  criado  por  uma confluência  dos produtores  orgânicos  e  a
economia  solidária,  através  da  SEDES  (Secretaria  Especial  de
Desenvolvimento Econômico Solidário). Num diálogo com a Secretaria,
os produtores relataram que as áreas de plantio vêm diminuindo porque
não  há  escoamento,  assim a  Secretaria  os  apoiou  e  formaram uma
parceria, o Movimento de Agricultura Orgânica, movimento de economia
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solidária que dá lugar  ao Circuito Carioca de Feiras Orgânicas. Fiora
Serafini, 2016.

Dentro de outras características citadas a feira orgânica do Campo de São Bento (a que

cresceu mais rápido no circuito), na qual ocorreu essa entrevista, está localizada perto

da  área  das  crianças,  pois  é  necessário  intercambiar  com  os  pais  a  questão

educacional.  As  crianças  do  século  XXI  sofrem  cada  vez  mais  com  a  agricultura

convencional, com agrotóxicos, hormônios e transgênicos. Nosso organismo não está

preparado para ingerir produtos estranhos como agrotóxico, já o orgânico é o natural.

Para  nos  certificarmos  que  essa  afirmação  está  correta  ele  nos  responde  sobre  a

identificação das barracas e dos produtos aqui:  

Todas  as  barracas  têm  identificação,  da  qualidade  do  produto  (selo
orgânico) e de onde vem. As feiras priorizam a participação coletiva que
podem ser associações, como a Agroprata do bairro de Campo Grande
que possui até CNPJ ou simplesmente grupos de agricultores - o maior
grupo é o grupo GP do Brejal. Nas feiras são priorizados aqueles que
não  comercializam  em  nenhuma feira  (sejam  grupos  ou  individuais),
depois  os  coletivos  e  depois  os  individuais.  O  comerciante  vende
produtos que não são do Rio de Janeiro e não são produzidos aqui,
sendo fundamentais na alimentação, como grãos ou maçã. Quando há,
na feira, venda de batatas, por exemplo, produzidas no estado, não é
permitido  vender  esse mesmo produto que venha de fora do estado.
Portanto só é possível a venda de fora do estado na feira quando o
produto  não  está  sendo  comercializado  por  algum  feirante  regional.
Fiora Serafini, entrevista, 2016. 

Explicado esses pensamentos sobre a Feira do Campo de São Bento e seus feirantes

também dialogamos um pouco sobre o que é comercializado e  quais  as restrições

dessa feira. Assim pontuaremos os produtos comercializados, que através do método

empírico posso afirmar que vão desde o mel orgânico até as várias quantidades de

frutas,  verduras  e  hortaliças  além de  acessórios  como coador  para  suco  orgânico,

vasos de plantas, mudas e compotas de doces. Entre os alimentos que mais aparecem

estão a Banana, Mandioca, Abobora, Couve, Gengibre, Mamão, Manga, Xuxu, Alho,

Alface, Abobrinha, Hortelã, Agrião, Cúrcuma, Açafrão da Terra, Abacate, Batata Doce,

Melancia, Laranja e Arroz, Alho Poró, Cenoura, Cebolinha, Tomatinho Cereja, Batata

Inglesa,  Goiaba,  Beterraba,  Salsinha,  Semente  de  Gira  Sol,  Linhaça,  entre  outros

alimentos que não encontramos nem no mercado convencional com tanta facilidade.
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Assim chegamos ao desenvolvimento para dizer como esses alimentos, muitos deles

bem pesados e em quantidade considerável chegam a feira. Tópico esse que soma as

idéias  com a próxima parte  do  campo e  emenda nos próximos questionamentos e

explicações  do  mesmo,  que  nesse  caso  se  refere  as  questões  relacionadas  ao

transporte  e  a  viabilidade  para  os  agricultores  e  agricultoras  que  produzem  e

comercializam na Feira Orgânica do Campo de São Bento, assim vizualizaremos se há

possíveis limitações e dificuldades em relação a esses conjuntos de fatores reunidos.   

3.3 Transporte e Viabilidade

Com nosso trabalho de campo aprendi  que os próprios produtores,  e quem vêm a

trabalhar com eles (familiares, amigos, a ABIO, pessoas próximas de modo geral), são

quem  garantem  todo  o  trabalho  e  todos  os  custos  desde  o  cultivo,  transporte  e

comercialização – com, na melhor das hipóteses, somente a permissão para realizar a

feira por parte dos agentes públicos, então aqui de inicio já começamos a observar as

dificuldades enfrentadas pelos feirantes. Além disso, tem o caso de limite ou limitações

de horários estabelecidos pelos governantes e o caso de terem feiras no mesmo dia e

horário.

 De  acordo  com  alguns  entrevistados  da  ABIO,  a  relação  desvantajosa  pode  ser

explicada por alguns fatores principais que estou pontuando adiante. Primeiramente um

deles está relacionado com o custo da produção e a venda dos produtos gerar mais

prejuízos  aos  produtores  orgânicos.  Um  bom  exemplo  são  as  promoções  que  os

supermercados fazem no preço dos produtos orgânicos, e impunham ao produtor, não

conseguia cobrir o custo de sua produção. Adiante outro fato está relacionado com a

falta de mercadorias para abastecer semanalmente as prateleiras dos supermercados o

que  gerava  desestimulo  dos consumidores  para  comprar  tais  produtos.  E mais  um

motivo  não  menos  importante  está  na  falta  de  logística  para  conectar  o  local  da

produção com o supermercado ou a feira o que também encareceu o preço final dos

produtos orgânicos. Esses fatores geram a limitação do consumo desses produtos a
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uma base selecionada da população econômica, média alta, e também ao desestimulo

dos próprios produtores rurais.

Com  tudo  a  localização  das  produções  está  relativamente  próxima  da  região

metropolitana do Rio de Janeiro. A motivação dessa concentração muitas das vezes

ocorre em virtude da maior parte dos produtos serem de verduras, legumes e frutas que

são produtos altamente perecíveis e por isso tendem a se localizar perto do mercado

consumidor. Essa lógica é ainda utilizada em várias partes do mundo, onde a produção

de perecíveis tendia a se concentrar em uma área próxima do mercado consumidor, no

caso a cidade do Rio de Janeiro, tendo os produtos transportados em tempo rápido

entre a área de produção e o mercado consumidor. 

No entanto, vale destacar que ocorreram grandes mudanças tecnológicas na gestão da

infraestrutura  de conexões entre  área,  produto,  mercado,  meio  de transporte  assim

como melhorias  de  estradas,  tipos  de  equipamento  e  incentivos  em investimentos.

Esses fatores permitem que locais mais distantes ainda consigam escoar seus produtos

para determinados mercados sem sofrer com os danos da perecividade, mas para isso

ocorrer de forma mais harmônica é preciso que haja uma demanda alta e os preços se

façam atraentes.  Com essas  informações  é  possível  aprofundar  um pouco  mais  a

nossa visão sobre a relação dos circuitos produção - transporte – consumo e partir para

outras evidencias.

Como fator importante observado por nós e apontado pelos feirantes que é em relação

aos  horários  das  feiras.  Os  horários  de  funcionamento  são  determinados  por  lei

municipal, de 6hs às 14hs em Niterói e no Rio de 7hs às 13hs. Os feirantes pagam 37

reais  por  feira:  22  reais  por  barraca,  10  reais  para  o  coordenador,  5  reais  para  a

associação. O fornecimento das barracas é terceirizado (montagem e desmontagem) e

padronizado, as barracas são de madeira de origem de reflorestamento e a cor bege é

para  não  influenciar  na  venda  dos  produtos  (cor  laranja,  por  exemplo,  reflete  e

desvaloriza os produtos verdes e valoriza os produtos laranjas e vermelhos). 
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Em conversa sobre a viabilidade e transporte com o produtor da Niterói Natural, Pedro

Papaco (2016) ele nos diz que: “a montagem própria da feira poderia até ser mais

barata, mas não é a função dos produtores e requer muito tempo e trabalho. O que não

impede que alguma feira venha a funcionar assim (já houveram tentativas), mas no

momento todas ou a grande maioria das feiras terceirizam a montagem.”

Em relação ao ciclo produção, transporte e consumo Pedro (2016) completa que: 

“em um dia também coincidem duas feiras. Para que possam sair  da sua região o

produtor  e  sua  esposa,  por  exemplo,  e  no  mesmo  dia  possam  fazer  duas  feiras

necessitariam de dois meios de transportes diferentes o que nem sempre é viável ou

possível para eles comprometendo a atuação dos feirantes em dois locais.” 

Além  disso,  conversamos  também  com  outros  feirantes  e  produtores  do  grupo

Agroprata como o Paulo Moreira (Campo Grande, 2016) que vende seus produtos em

algumas feiras da ABIO ele nos contou que: “além dele e sua família, também há outros

colaboradores que o ajudam desde a produção até a venda. Dentre as dificuldades

encontradas por ele, segundo o mesmo, a maior delas é o transporte.”

O trabalhador, proprietário do terreno do grupo Agroprata, custeia R$250 de frete por

feira. Ele conta que: 

o trabalho agrícola é de família,   começou trabalhando com produtos
convencionais e a uns 11 anos mudou para a produção orgânica. Ele
fala que apesar de não vender tanto quanto na produção convencional,
“vende bem vendido”,  entendemos que a alimentação qualitativa  não
pode ser trocada por quantidade nenhuma de alimentos não saudáveis,
a saúde não é negociável, seja para o próprio produtor, sua família, seus
ajudantes, quanto a seus clientes. Paulo Moreira, agricultor, 2016.

 Ainda  segundo  Paulo  Moreira  (2016):  “os  feirantes  não  recebem nenhum tipo  de

incentivo  de parte  alguma,  apesar  da  prefeitura  exigir  que seu selo  faça parte  dos

realizadores (que fica exposto nos sites e noutros materiais de divulgação) além da

certificação que a ABIO garante com muito trabalho e dedicação.” 
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Assim o produtor tem, em cada feira, um custo de 37 reais por banca (sua barraca

possui duas bancas), além das demais despesas.

Ainda na feira do Campo de São Bento, onde percebíamos muitos idosos, pessoas com

crianças, além de uma agradabilíssima música ao vivo, falamos com trabalhadores do

Sítio Bela Vista do Brejal, Petrópolis, que perfazem três famílias. 

Eles nos contaram que vêm no caminhão em que trazem os produtos e também, que

fizeram a opção de trabalhar com os orgânicos pelo prazer de um trabalho tão valioso,

além da maior qualidade de vida que eles percebem trabalhando com tais produtos.

Conversamos também com o Gilmar (2016), que é de Maricá, que nos contou “que

existem seis pessoas trabalhando no Sítio (...), contratados pela proprietária das terras.

Eles atendem a quatro feiras no total.”

Com essas informações sobre os transportes dos produtos, desvendamos que esse

caminho e da viabilidade das feiras orgânicas para os feirantes não é tão simples como

se parece para quem chega a Feira do Campo de São Bento e já encontra tudo pronto

para consumo. Reconhecemos que a curta cadeia de comercialização vê o consumidor

como  elemento  ativo  neste  processo.  Sendo  assim,  cada  uma  das  feiras  funciona

autonomamente  e  há  um  coletivo  de  feirantes  e  consumidores,  que  organiza  do

posicionamento das barracas aos certificados de produtos livres de agrotóxicos. 

Aqui concluímos esse tópico entendendo um pouco melhor o tamanho dos esforços

praticados semanalmente pelos feirantes agricultores para que se torne rentável todo

seu trabalho desde o cultivo até o transporte e a comercialização passando por essa

certa  necessidade  em  ter  um  transporte  individual  para  que  seus  produtos  sejam

viáveis e lucrativos para os mesmos. 

Partindo dessas informações fomos buscar  um aprofundamento pra poder  entender

melhor qual é a relação que os feirantes tem em particular com o poder público e a

cima de tudo com os próprios consumidores da feira da ABIO do Campo de São Bento.
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3.4  A relação dos feirantes com os consumidores

Nesse  último  desdobramento  que  estamos  a  abordar  dentro  do  capítulo  sobre  o

relacionamento  entre  os  feirantes  de  produtos  orgânicos  o  poder  público  e  mais

especificamente  com  os  consumidores  dessas  feiras,  tentaremos  recapitular  todos

assuntos já abordados até aqui, para que possamos assim compreender de uma forma

mais ampla toda a situação que é gerada pelos feirantes, consumidores e pelo poder

público.  Sendo  assim,  buscaremos  dar  uma  visão  cronológica  de  alguns  fatos

relevantes. 

Primeiramente daremos um panorama para explicar que o surgimento das primeiras

feiras se deu através da discussão entre os produtores, os consumidores e o poder

público. 

Assim, mais uma vez recorremos ao coordenador da feira de Niterói Fiora Serafini para

que nos esclareça o inicio dessa relação e ele nos responde que: 

A associação  pensava numa feira  grande,  com 200  barracas,  aberta
para todos os consumidores. Porém, antes de abrirem a primeira feira,
em Copacabana, houve uma conversa com a associação de moradores
que negaram a feira, porque nesse local já havia uma feira convencional
que  funcionava  domingo  de  manhã  e  começava  a  sua  organização
sábado  de  madrugada,  incomodando  muito  os  moradores,  já  que  o
espaço era pequeno e os apartamentos muito próximos do local. Eles
exigiram uma feira pequena, com 35 barracas. Hoje o decreto legaliza
37. E daí surge à idéia de circuito, pequenas feiras, nas terças, quintas e
sábados,  representadas pelo logotipo da joaninha (esse animal  é um
indicativo  de  preservação,  pois  só  vivem  aonde  tem  um  equilíbrio
ecológico). E a feira da Glória foi umas das primeiras que se adaptou
aos  acordos  de  funcionamento.  Sendo  assim,  as  feiras  só  vão  para
locais aonde há solicitação, como está em andamento a feira do bairro
de Camboinhas em Niterói, ou seja, há de acontecer uma confluência de
esforços  tanto  dos  feirantes  como  dos  consumidores  e  pelo  poder
público. Serafini, entrevista, 2016.
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Aqui ele segue completando que:

Em relação ao poder publico e as feiras orgânicas na cidade a primeira
proposta de apoio veio do Presidente da Comissão do Meio Ambiente da
Câmara  dos  Vereadores,  Henrique  Vieira  do  PSOL,  que  fez  uma
monção de apoio no início de 2013 e em 2014 conseguiram 40 mil reais
que não foram aplicados. Mesmo assim conseguiram fazer o Festival de
Economia  Solidária  como  já  escrito  antes  e  hoje  todos  querem
novamente. 
Serafini, entrevista 2016.

Em 2010 o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas vendia 600 mil reais ao ano segundo a

ABIO, com 20 produtores, ou seja, sustentando em torno de 50 pessoas. Hoje vendem

de 6 a 7 milhões de reais através 150 agricultores e com um montante entre 800 a 1000

pessoas que vivem diretamente de produtos orgânicos, pessoas que vivem tanto no

campo como na  cidade  pois  há  aqueles  que  ajudam na  venda,  fazem entrega  ou

colaboram de alguma outra maneira. Sendo que, de 2010 pra cá, o Estado do Rio de

Janeiro  aumentou  em 500% a  área  de  plantio  agroecológico  sem nenhum tipo  de

financiamento bancário, tendo em vista que o governo da presidenta Dilma Rousseff

estava  começando  os  planejamentos  para  investimento  na  agricultura  familiar  e

orgânica através de algumas políticas de incentivos, mas que após o golpe de Estado

que  ela  sofreu  o  presidente  que  a  substituiu  chamado  de  Michel  Temer  provocou

alterações  nessas  políticas  causando  uma  certa  estagnação  ou  até  mesmo  um

retrocesso para com as políticas de incentivos para agroecologia e para agricultura

familiar no país.

Com esse cenário  conturbado da política brasileira  a idéia  que Serafini  (2016)  nos

passa é: “que as feiras começaram nos bairros de elite porque os agricultores não têm

os benefícios que tem o agronegócio.” 

Em relação a isso sua opinião é que esse contexto: 

Vai mudar qualitativamente quando mudar o perfil de quem consome. A
alimentação escolar, inclusive, é um objetivo, porém, é necessário que o
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governo aumente  o orçamento  da escola  para  alimentação  em 30%,
para que se possa comprar o produto orgânico, que geralmente é 30%
mais caro, e não diminua a quantidade para as crianças. 
Fiora Serefini, entrevista 2016.

Mas o que presenciamos no momento é o congelamento do teto dos gastos público do

governo federal ancorado pela Proposta de Emenda Constitucional chamada de PEC

55 que de forma direta ou indireta irá afetar a saúde e a assistência social aonde pode

estar alocado a agricultura orgânica e a familiar. 

Só para contextualizar essa parte da política, o governo, através de campanhas e dos

meios de comunicação, quer nos fazer acreditar que a PEC 55 é uma medida para

colocar em ordem as contas públicas. Dizem que precisamos estabelecer um limite de

gastos, assim como fazemos em nossa casa quando nosso salário não dá vazão de

pagar nossas contas. Com essa desculpa, a PEC 55 estabeleceria para diversas áreas

importantes, como saúde, educação e assistência social,  por exemplo, um limite de

gastos anual. Esse limite seria estabelecido com base aos gastos feitos na área no ano

anterior, somado à inflação. A PEC 55 ainda estipula que o salário mínimo não poderá

ter  reajuste  acima  da  inflação,  caso  o  governo  desrespeite  o  teto  de  gastos,

estabelecendo uma relação nefasta entre o congelamento dos gastos públicos e do

salário mínimo isso poderia geral uma crise maior ainda afetando diretamente desde o

feirante até o consumidor. 

Então, é dentro dessas discussões que os feirantes tem que trabalhar atualmente o seu

relacionamento  com o  poder  público,  depois  de  tantas  lutas  e  das  conquistas  dos

Feirantes da ABIO e dos moradores do bairro de Icaraí em Niterói. 

Diferentemente,  em  contra  partida,  temos  o  relacionamento  dos  feirantes  com  os

consumidores  de  orgânicos  nessa  feira  da  zona  sul  de  Niterói.  Como  evidenciada

anteriormente  a  feira  do  Campo  de  São  Bento  só  se  fez  acontecer  por  causa  da

mobilização da ABIO em conjunto a pressão popular dos moradores e consumidores do

bairro de Icaraí para que o poder público oficializasse essa como sendo a primeira feria

de produtos orgânicos de Niterói gerenciado pela Associação de Agricultores Biológicos

do Estado do Rio de Janeiro ou seja, desde já percebemos que a relação Feirante
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Agroecológico  X  Consumidor  é  uma  relação  que  se  contemplam  e  se  completam

formando se assim uma troca perfeita em que no final todos saem ganhando o feirante

vende seu produto e garante sua existência o consumidor compra os produtos variados

e de qualidade e o poder público vê o local gerar uma renda própria, aumentar o fluxo

de pessoas de outros lugares da cidade e até de turistas e ainda cria um novo espaço

de lazer e interação dentro do bairro.

Aqui  conversamos  com  a  estudante  de  psicologia  Thaís  Pinheiro  da  Universidade

Federal  Fluminense  e  que  além  de  consumidora  também  trabalhou  como  feirante

agroecologia no Campo de São Bento, ela nos responde em relação ao seu convívio

com os consumidores: 

A relação dos feirantes com os consumidores é de levar informações
sobre a origem dos produtos e os uso (receitas, indicações).  Sempre
tiramos dúvidas também sobre ausência de algumas frutas ou legumes
por  não  estarem  na  época,  informações  sobre  o  local  de  plantio,  o
processo de plantio orgânico.  Thaís Pinheiro, entrevista Niterói, 2016.

A seguir ela complementa dizendo que:

Além disso, tentamos dialogar com as dúvidas que aparecem, porque,
no meu caso, como eu estava só na ponta, na feira, sem participar da
rotina da fazenda, não é tudo que se explicar; mas os feirantes que são
também  produtores  são  mais  interessantes  porque  tem  muito  mais
conhecimento e propriedade pra dizer o que o comprador precisa saber.
Thaís Pinheiro, Niterói 2016.

Outra parte importante que a Thaís nos conta é segunda ela a relação afetiva:

De estabelecermos um vínculo com os clientes frequentes, por estarmos
sempre ali presentes na rotina deles, jogando conversa fora, o cliente
que consome na feira orgânica é um cliente que já está procurando um
estreitamento de laços, mesmo o próprio fato de ele querer saber de
onde vêm os produtos, saber sobre todo o processo nós já sentimos
isso. Thaís Pinheiro, Niterói 2016.

Através de entrevistas como essa feita com a Thaís também fizemos a pergunta ao

cliente  da  feira  Wilson  Gomes  que  é  professor  da  rede  pública  estadual,  aonde
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podemos ouvir, sua opinião ao responder a pergunta: Wilson como é sua relação com a

feira orgânica do Campo de São Bento e com os feirantes que ali trabalham? 

A seguir ele nos responde que: 

Meu relacionamento é o melhor possível. Geralmente eu vou a feira bem
de manhã acompanhado de uma amiga que “curte” o mundo vegano e
vegetariano  e  que  está  em  conexão  total  com  essa  ideologia  da
agroecologia e da agricultura familiar a partir dela me aproximei da feira
orgânica do Campo de São Bento local esse que freqüento quase que
de forma quinzenal. Wilson Gomes. Entrevista, novembro 2016.

   
Em outra  parte  de  sua  resposta  sobre  como é  a  questão  da  interação  dele  como

consumidor diretamente com o feirante que é o produtor ou produtora ele nos diz que:

Eu sou daqueles que gosta de conversar com o feirante para saber as
origens dos alimentos, aonde são plantados, qual tipo de técnica eles
usam entre outras informações básicas e é claro como bom brasileiro
tentar conseguir algum desconto (risos). Assim o que posso passar pra
você  é  que  sempre  obtive  experiências  boas  em  conversa  com  os
feirantes geralmente  eles  têem muitas sabedorias  sobre  como cuidar
das plantas e da natureza num modo geral. Wilson Gomes. Entrevista,
novembro de 2016.

Outra pessoa que fez  parte  da  minha entrevista  foi  a  cuidadora de idosos a Dona

Claudia moradora de Icaraí que nos relata sobre a feira que:

É muito agradável tanto para mim quanto para Dona Ludez (idosa que
estava sendo cuidada por ela) com a inauguração dessa feira trago a
Lurdez na feira todo sábado que é possível como nós moramos aqui
pertinho facilita e nos traz algum tipo de lazer já que além dos alimentos
de  qualidades  sempre  tem  alguma  musiquinha  pra  distrair  agente.
Claudia Moraes. Entrevista , 2016.

Logo após esse relato ela faz algumas observações em relação ao seu contato com os

feirantes de lá: 

Os feirantes são gente boa! Principalmente com nos idosas e com as
crianças  eles  estão sempre brincando,  sendo simpáticos  ou soltando
alguma frase de impacto digna dos feirantes dos velhos tempos (risos).
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Se dependesse de nós era  certo que podia  ter  esse tipo de feirinha
todos os dias. Claudia Moraes. Entrevista 2016. 

Assim, percebemos que esse relacionamento entre os feirantes e os consumidores de

orgânicos está entre os melhores possível na cidade de Niterói e mais especificamente

no Bairro de Icaraí criando assim um ambiente harmônico para que pessoas de todas

as idades possam desfrutar desse espaço de uma forma saudável e amigável.

Conclusão

O presente trabalho pretendeu evidenciar a problematização do mercado orgânico

da região metropolitana do Rio de Janeiro em uma forma mais geral  e assim mais

especificamente  tratar  sobres  os  casos  da  afluência  das  feiras  agroecologicas  na

cidade de Niterói e explanar os detalhes sobre nascimento e funcionamento da feira

que acontece no Campo de São bento no bairro de Icaraí zona sul dessa cidade.

Com nossa pesquisa entendemos muitas coisas que nunca havíamos pensando antes

como meros observadores ou até consumidores das feiras orgânicas;  por  exemplo,

quando  inicialmente  destrinchamos  o  campo  da  agroecologia  e  sua  complexidade

teórica e política e assim podemos estudar melhor os vários conceitos aplicados sobre

o termo agroecologia.  Assim estabelecemos as  relações do mercado agroecologico

com a produção convencional, moderna ou tecnificada ampliando nosso horizonte de

pensamento e fazendo com que enxergássemos de forma um pouco mais detalhada

como funciona  a  produção  capitalizada  em larga escala  e  suas conseqüências  em

escalas nacional, regional e local do país.  

Dentro dos assuntos conectados aprendi e tentei  passar a diante os conhecimentos

com relação às questões dos agrotóxicos e as situações do rural-urbano-periurbano

onde as principais dificuldades e os caminhos para soluções nos levaram a uma nova

forma de pensar e agir dentro e fora do perímetro urbano, tentando assim me tornar
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mais atuante dentro dos circuitos econômicos de comercio justo e economia solidária

com bases na agroecologia e na agricultura familiar. 

Tendo em vista que o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas tem como um de seus

objetivos  principais  disseminar  feiras  orgânicas  pelos  bairros  da  cidade  do  Rio  de

Janeiro,  para garantir  um mínimo que seja a necessidade de alimentos orgânicos e

propor o acesso para um maior número de pessoas. Se esse objetivo for cumprido,

acreditamos que a feira terá acesso ao público e realidades diferentes, relacionadas ao

bairro onde elas moram e assim espera-se atingir todas classes sociais. 

Portanto, aqui vejo como justificativa para o meu trabalho apresentar o circuito e poder

ver a importância de criar  possibilidades para diversificar o perfil  dos consumidores

orgânicos  e  aumentar  o  consumo  de  produtos  orgânicos.  O  aumento  do  consumo

desse  tipo  de  alimentos  estimula  a  produção  e  a  comercialização  agroecologica,

fortalecendo também os produtores rurais. Assim toda produção orgânica é beneficiada

e expande através do acumulo  do numero de produtores  orgânicos,  ou  quando os

produtores expandem sua área de produção em suas propriedades ou adquirindo mais

áreas  contribuindo  diretamente  para  o  crescimento  e  manutenção  da

agrobiodiversidade  local  através  dos  sistemas  agro  florestais.  De  sólido  é  que  os

produtores que conseguirem o sustento exclusivo com o comercio orgânico estimula

mais  ainda  o  retorno  de  produtores  que  buscaram  outros  meios  de  sustento,

fortalecendo ainda mais a produção e comercialização desse mercado em especifico.

Com isso entendemos que um dos principais mecanismos que a feira orgânica utiliza

para dialogar com os consumidores é a propostas de colocar os preços mais acessíveis

em relação aos super mercados e feiras convencionais e também a aproximação do

produtor  com  o  consumidor,  criando  a  partir  disso  os  laços  de  confiança,  de

credibilidade e a troca de conhecimento somando experiência para aqueles que ainda

não conhecem esse tipo de produto. Essas indagações nos mostram que a dinâmica

das  feiras  proposta  no  Circuito  Carioca  de  Feiras  Orgânicas  está  incentivando  o
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comercio e a produção orgânica o que vai de acordo com nossos pensamentos e ações

dentro trabalho.

Em relação aos feirantes, compartilhamos que eles estão divididos entre aqueles que

dividem o Selo de Garantia Participativa de Orgânicos, os grupos de famílias e também

aqueles que atuam "sozinhos".  Esses feirantes são em sua grande maioria produtores

agrícolas  e  trabalham  com  a  produção  orgânica  por  influencia  familiar,  ou  seja,  é

passada de forma hereditária de pai para filho ou de mãe para filho e filha etc.

Ao decorrer do nosso trabalho, procurou-se refletir sobre algumas das questões que

ultrapassam a agricultura orgânica, no âmbito da geografia, um tema que claramente

precisa  ser  mais  bem  explorado  pelos  geógrafos  brasileiros.  Mesmo  assim  não

deixamos de argumentar a favor de uma transciplinaridade ou multiplinaridade aonde

áreas afins como a geografia, agroecologia, biologia e sociologia entre outros campos

de  saberes,  pudessem assim se  conectar  e  dialogarem junto  ao  saber  popular  ou

tradicional a fim de desenvolver uma nova forma de pensamento e atuação dentro do

campo do comércio justo e da economia solidária.

Assim nosso trabalho buscou dar visibilidade às feiras orgânicas e o comércio justo de

economia  solidária,  por  acreditar  que  assim  irá  promover  o  desenvolvimento

sustentável, a justiça social, a soberania, e a segurança alimentar junto a nutricional

além de promover a autogestão, a valorização e preservação do meio ambiente com

ênfase  na  produção  de  produtos  de  base  agroecológica  e  das  atividades  do

extrativismo  sustentável.  Com essas  considerações  são  apresentados  os  principais

debates teóricos sobre esse tipo de circuito econômico que ainda tem como principais

características  além  dessas  que  já  foram  citadas  garantir  os  direitos  dos  (das)

produtores  (ras)  e  consumidores  (ras)  nas  relações  comerciais  e  fortalecer  a

cooperação  entre  produtores  –comerciantes-  consumidores  e  suas  respectivas

organizações  para  aumentar  a  viabilidade,  reduzindo  riscos  e  dependências

econômicas.
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Outras  características  do  comércio  justo,  indispensáveis,  que  não  pude  deixar  de

acrescentar ao trabalho são as questões da valorização nas relações comerciais, da

diversidade  étnica  e  cultural  e  do  conhecimento  das  comunidades  tradicionais  que

também são complementados pela co-responsabilidade nas relações comerciais entre

os diversos participantes na produção,  comercialização,  consumo e a existência de

relações comerciais mais justas, solidárias, duradouras e transparentes. 
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