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RESUMO 

 

O presente trabalho dissertativo analisa o processo de construção de alternativas ao modelo 

agroalimentar hegemônico, a partir da experiência do CSA (Comunidade que Sustenta a 

Agricultura) Organicamente, situado na cidade do Rio de Janeiro. A fim de atender esse 

objetivo central, realizou-se pesquisa bibliográfica sobre o objeto central e os temas que o 

circundam, a notar a soberania alimentar e agroecologia; e pesquisa de campo de abordagem 

qualitativa, a partir da combinação de dois instrumentos: entrevistas com roteiros 

semiestruturados junto aos agricultores e organizador, e formulários online junto aos 

consumidores.  As análises, bibliográfica e de campo, permitiram observar a relevância da 

multiplicação de experiências de circuitos curtos e a descentralização das formas de produzir, 

distribuir e consumir alimentos, cujas experiências, ainda que localizadas e com 

características específicas, contribuem para a construção de novas formas de relação com o 

ambiente, com o alimento e com quem o produz. Nesse sentido, a construção de novas formas 

traz inúmeros desafios, notadamente, (i) a necessidade de estabelecer formas mais eficientes 

de comunicação entre os diferentes atores; (ii) a necessidade de escalonar a proposta 

(ampliando o número de pessoas dos diferentes níveis socioeconômicos) sem sacrificar os 

canais de contato; entre outros. Apesar disso, percebemos no modelo do CSA e na experiência 

do CSA Organicamente (RJ) transformações nas percepções dos diferentes atores sociais, e 

estabelecimento de vínculos entre eles, apontando para a construção de alternativas com vistas 

a descentralização do sistema agroalimentar hegemônico. 

 

Palavras-chave: CSA; Sistemas Agroalimentares; Soberania Alimentar; Agroecologia; 

Circuitos Curtos. 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

This master thesis analyzes the alternative process creation for the hegemonic agrifood model, 

based on the CSA (Community Supported Agriculture) Organicamente experience, placed in 

the city of Rio de Janeiro. For this purpose, a literature research on the main object and the 

related topics was performed, highlighting food sovereignty and agroecology. Furthermore, a 

qualitative field research was developed, combining two instruments: semi-structured 

interviews (using a guide) with farmers and organizer, and online forms with consumers. The 

bibliographic and field analyses show the importance of different emerging experiences in 

short circuits. They are decentralized approaches for food production, distribution, and 

consumption. Those experiences are local and family-based and are widely contributing to the 

construction of new relations with the food, the environment, and the producer. In this sense, 

the creation of new ways brings several challenges, such as (i) the need of creating more 

efficient communication systems between different actors, (ii) the need of scaling the proposal 

(increase the number of people from different socioeconomic levels) without sacrificing 

contact between the involved people; among others. Despite the difficulties, we observe that 

the CSA and, in particular, its experience on the CSA Organicamente (RJ), some 

transformations in the perceptions of different social actors, and establishment of links 

between them, changings in the creation of the alternatives aimed at decentralizing the 

hegemonic agrifood system.  

 

Keywords: CSA; Agrifood systems; Food Sovereignty; Agroecology; Circuits Courts. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

Ao longo desta Dissertação, apresentar-se-á uma análise sobre a constituição dos 

sistemas agroalimentares a partir de propostas alternativas ao modelo hegemônico, com 

ênfase na experiência do CSA (Comunidade que Sustenta a Agricultura do inglês, Community 

Supported Agriculture) Organicamente, situado na cidade do Rio de Janeiro. Como parte 

relevante para desvelamento da questão central, pretende-se caracterizar o sistema 

agroalimentar atual e seus impactos, além de evidenciar o papel dos circuitos curtos para a 

descentralização do referido sistema, notando suas possibilidades e desafios. Adicionalmente, 

refletir-se-á como os conceitos da agroecologia e da soberania alimentar podem contribuir 

para a construção dessas alternativas. 

A forma de organização do sistema agroalimentar pode ser notada em diferentes níveis 

sociais, desde o campo, relações de trabalho e com o ambiente, passando pelo acesso aos 

mercados, chegando até o consumidor. Observa-se, portanto, na alimentação um prisma que 

permite analisar aspectos complexos da sociedade contemporânea. 

A Revolução Verde e o agronegócio foram responsáveis por profundas modificações 

nas relações de trabalho no campo e nos sistemas alimentares. No contexto de sua expansão, 

pós 2ª Guerra Mundial, a fome e a instabilidade econômica, política e social impulsionaram a 

ascensão dessa lógica sob a promessa do fim da fome e a conquista do desenvolvimento. 

O aumento dos números produtivos foram (e são) inegáveis, bem como a importância 

desse setor para a economia nacional. Atualmente, o Brasil tem a soja como principal produto 

de exportação (considerado essa uma cultura alimentar e não-alimentar, ou seja, serve para 

alimentação humana, ração, e agrocombustíveis) com uma receita de US$ 13,3 bilhões em 

20171. A soja e outros itens alimentares e commodities permitem ao país uma importante 

inserção no mercado internacional, colocando-o como o maior produtor de soja do mundo, ao 

lado dos Estados Unidos, o que corresponde a 15% no total de exportações brasileiras.  

Reconhecida a relevância do debate, o presente trabalho propõe-se a refletir sobre as 

“externalidades” (MACHADO; MACHADO FILHO, 2014) que esse padrão de 

desenvolvimento gerou (e gera), por exemplo, impactos sociais, ambientais, entre outros, o 

que expõe a sua fragilidade e insustentabilidade. 

                                                           
1 Disponível em https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/templates/censo_agro/resultadosagro/index.html. Acesso 

em 08 de maio de 2019. 
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Emergentes em diferentes partes do globo, segundo Hitchman (2015), experiências 

alternativas têm conseguido balancear e representar significativos avanços para descentralizar 

os sistemas agroalimentares. Como exemplo, trataremos o caso do modelo do CSA, que 

nasceu no Japão na década de 1970 depois de episódios envolvendo a contaminação de 

alimentos por mercúrio. 

Junqueira e Moretti (2018) notam uma produção nacional incipiente sobre as 

experiências de CSA no Brasil. Assim, pretende-se, também, contribuir com uma análise 

teórica sobre o modelo CSA, a partir da pesquisa campo junto ao CSA Organicamente. 

No Brasil, esse modelo chegou em períodos mais recentes, mas tem se expandido e 

tem unidades em diferentes Estados. No Rio de Janeiro já conta com quatro CSAs, e é a 

cidade que sedia a experiência a que esse trabalho se dedica. No entanto, deter-se-á a dois 

dessas: CSA Organicamente – Unidade Humaitá e CSA Organicamente – Unidade 

Laranjeiras. Vale observar que essas unidades compartilham do mesmo núcleo organizador 

das atividades e tarefas administrativas, no entanto, cada uma conta com um agricultor e 

atende a bairros diferentes. 

O capítulo de abertura desse trabalho inicia-se conceituando os sistemas 

agroalimentares (Capítulo 2), a partir de uma análise crítica sobre o sistema agroalimentar 

hegemônico, apresentando seus aspectos positivos e negativos, e mediante as consequências 

sociais e ambientais geradas por esse sistema e que tem se notado o surgimento de diversas 

alternativas. 

Ainda sob o esforço de entender os sistemas agroalimentares, os conceitos de 

soberania alimentar e agroecologia são de grande relevância para o tema da alimentação e a 

constituição de alternativas agroalimentares (Capítulo 3). Nota-se, em ambos, a prevalência 

da necessidade de desenvolver formas locais e respeito aos saberes tradicionais vinculados à 

agricultura, apontando para a criação de formas descentralizadas e socialmente justas de 

produção e comercialização. 

Em particular, será discutido mais profundamente a experiência baseada em circuitos 

curtos com ênfase no modelo de CSA (Capítulo 4). Com experiências em diferentes países e 

no Brasil, destacar-se-á as características que esse modelo tem se desenvolvido 

historicamente, seus valores e objetivos. Seguido da experiência do CSA Organicamente, e 

suas formas particulares de desenvolvimento. 

Motivados por Waltner-Toews e Lang (2000), questiona-se: Até que momento o 

volume produtivo será a única resposta capaz de justificar a expansão do sistema 

agroalimentar atual? Os custos sociais e ambientais são apontados como limites do avanço 
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desse modelo agroalimentar. E é nesse sentido que nota-se a expansão de propostas que visam 

fazer frente ao sistema hegemônico. Essa discussão, bem como os desafios à construção de 

novas experiências, e trabalhos futuros a essa pesquisa serão apresentados na Conclusão. 

Observa-se que parte relevante desse trabalho foi construída junto a experiência de 

intercâmbio durante o primeiro semestre de 2019, na Escola Superior Agrária de Coimbra 

(ESAC) e o programa de Mestrado em Segurança Alimentar e Desenvolvimento Rural. As 

disciplinas cursadas, o contato com bibliografias, profissionais e vivências diferentes foram de 

grande importância para a construção do presente trabalho. 

 

*** 

Minayo (2011a) identifica na metodologia um o lugar privilegiado para a articulação 

entre o método (a teoria que norteia a abordagem), as técnicas (que são os instrumentos 

escolhidos para a operacionalização do conhecimento), e as dimensões mais subjetivas (que 

dizem respeito a criatividade, a sensibilidade do pesquisador). A autora afirma que a 

metodologia está para além da escolha de técnicas, mas “inclui concepções teóricas da 

abordagem, articulando-se com a teoria, com a realidade empírica e com os pensamentos 

sobre a realidade” (MINAYO, 2011a, p. 15). 

Nesse sentido, o presente trabalho reconhece, nos atores sociais e suas dinâmicas, a 

produção de saberes, extrapolando da tradicional relação verticalizada entre sujeito e objeto 

de pesquisa. Busca-se, portanto, valorizar “a parcela de contribuição dos grupos quanto à 

informação e interpretação, bem como seu direito ao uso dos dados e de outros elementos 

adquiridos na investigação” (BONILLA et al, 1999, p. 138).  

Optou-se pela abordagem qualitativa, uma vez que essa prevê maior interação entre os 

sujeitos envolvidos na pesquisa, investigador e os membros da situação investigada 

(Prodanov; De Freitas, 2013), além de permitir entender os fenômenos sociais como parte da 

vida social, e “trabalha com o universo dos significados dos motivos, das aspirações, das 

crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYO, 2011a, p. 21). 

Cientes que a realidade social possui seu dinamismo próprio, e que assim é parte 

importante do trabalho de pesquisa a adaptabilidade e a criatividade para lidar com tal, 

propõe-se a divisão da presente pesquisa por etapas propostas por Minayo (2011a), que não 

deve ser entendida de forma engessada, ou separadas de forma estanque. São elas:  

 Fase exploratória;  

 Trabalho de Campo;  
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 Análise e tratamento do material empírico. 

 

Como parte integrante da fase exploratória, optou-se pela pesquisa 

bibliográfica/revisão de literatura no esforço de mapear os marcos teóricos acerca da temática, 

possibilitando aprofundar o entendimento sobre sistemas agroalimentares, soberania 

alimentar, a agroecologia e suas relações com a construção de circuitos curtos de produção, 

distribuição e consumo de alimentos. 

Esta pesquisa teve como ponto de partida a observação da criação e expansão de 

diferentes experiências alternativas ao sistema agroalimentar hegemônico, como as feiras do 

produtor, cestas de alimentos, vendas diretas na fazenda, grupos de consumo, vendas online 

de produtos orgânicos, lojas especializadas, entre outros. Esse estímulo levou a uma demanda 

de um levantamento bibliográfico sobre tais alternativas (LAMINE et al, 2016; DAROLT et 

al., 2013, RSABC, 2016; EUROPÉEN LEADER, 2000; NIEMEYER, 2014; MONTANYÈS, 

2016; COSTA, 2010; COCA, 2016; BORJA et al, 2013; BECKER et al 2013).  

A partir desse estudo inicial, observou-se que a origem dessas alternativas são os 

inúmeros problemas sociais e ambientais causados pelo sistema agroalimentar hegemônico. 

Seguida a essa constatação foi realizado outro extenso estudo bibliográfico sobre os sistemas 

agroalimentares (WITTMAN, 2015; 2011; MCMICHAEL, 2016; NIERDELE, 2013; 

MONTANYÈS, 2016; NIEDERLE, WESZ JÚNIOR, 2018; FLEXOR, 2006; ATLAS DO 

AGRONEGÓCIO, 2018; INTINI et al, 2019; HITCHMAN, 2015; SACCO DOS ANJOS, 

CALDAS, 2017). 

A partir desse estudo inicial, o CSA despertou o interesse pela pesquisa por que reúne 

no núcleo de seu modelo conceitos como circuitos curtos, soberania alimentar e agroecologia. 

E, também, trata-se de um modelo que se desenvolve em diferentes países e que mais 

recentemente chegou ao Brasil, e se estabelece formas que são diferentes em relação a outras 

experiências de circuito curto, tendo sido reconhecida pela Fundação Banco Brasil em 2017, 

quando recebeu o Prêmio de Tecnologia Social. 

Realizado contato com diferentes experiências de CSA pelo estado do Rio de Janeiro, 

incluindo a cidade de Campos dos Goytacazes, que passou por um processo de criação do 

modelo, sem, no entanto, ter tido sucesso na continuidade das suas atividades, foi então o 

CSA Organicamente que mostrou-se disponível, dando retorno positivo viabilizando a 

realização da pesquisa em suas diferentes etapas.  

Uma melhor compreensão desse objeto demandou uma leitura bibliográfica sobre o 

tema (HITCHMAN, 2015; JUNQUEIRA, MORETTI, 2018; ERTMANSKA, 2015; BROWN; 
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MILLER, 2008; ALLEN, 2003; ADAM, 2006), e demais leituras relacionadas às iniciativas 

(CSA BRASIL; URGENCI, 2016). Adicionalmente, foi realizada uma pesquisa de campo 

feita com organizadores, agricultores e consumidores. Essa pesquisa de campo, em conjunto 

com o estudo realizado sobre o CSA Organicamente, constitui a principal contribuição desta 

Dissertação.  

O segundo momento dessa pesquisa ascendeu a partir da construção teórica da 

primeira, e conjugada aos instrumentos de observação, entrevistas e outras modalidades de 

interlocução entre os sujeitos envolvidos com a pesquisa, tornou-se um momento de grande 

importância. Considerando que 

(...) permite a aproximação do pesquisador da realidade sobre a qual formulou uma 

pergunta, mas também estabelecer uma interação com os “atores” que conformam a 

realidade e, assim, constrói um conhecimento empírico importantíssimo para quem 

faz pesquisa social (MINAYO, 2011b, p. 61). 

Portanto, sob a ótica definida por Minayo (2011a), neste trabalho o objeto estudado foi 

principalmente os sistemas agroalimentares (hegemônico e alternativos), com ênfase nas 

alternativas baseadas em circuitos curtos, soberania alimentar e agroecologia. E nessa direção, 

o estudo de caso que melhor se encaixou nesse perfil foi o CSA, em particular, o CSA 

Organicamente. 

Criado em 2014, o CSA Organicamente está situado na cidade do Rio de Janeiro, e, 

atualmente conta com dois núcleos: Núcleo Humaitá e o Núcleo Laranjeiras.  Situados em 

dois bairros diferentes da zona Sul da cidade, sendo que o primeiro atende cerca de 29 

consumidores, enquanto o segundo atende a 22. Cada núcleo conta com um agricultor e raio 

de atuação em bairros diferentes, sejam por meio da entrega pessoal no ponto de coleta, ou 

através da entrega a domicílio.  

Apesar dessa “divisão”, o grupo organizador do CSA Organicamente é o mesmo para 

os dois núcleos, sendo suas atividades compartilhadas entre duas pessoas, o que caracteriza o 

CSA Organicamente como um tipo idealizado a partir da demanda de consumidores que se 

reuniram e buscaram por agricultores da região. 

A pesquisa de campo realizou-se junto ao organizador, dois agricultores (Quadro 1) e 

16 consumidores (Quadro 2) do Organicamente, e foi realizada através da combinação de 

diferentes instrumentos de pesquisa, tais como: (i) entrevistas e aplicação de formulário com 

perguntas semiestruturada (Apêndices B e C); (ii) aplicação de formulário online (Apêndice 

A); e (iii) observação participante. 
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Quadro 1 - Participantes da Pesquisa - Entrevistados 

Entrevista Data Nome Fictício Função no CSA Organicamente 

1 30/07/2019 Bernardo Organizador 

2 08/08/2019 João Agricultor - Núcleo Laranjeiras 

3 08/08/2019 Pedro Agricultor - Núcleo Humaitá 

Fonte: Realizado pela autora, 2019. 

 

Quadro 2 - Participantes da Pesquisa – Respondentes do Formulário Online 

Formulário Data Nome Fictício 
Função no CSA 

Organicamente 

1 08/08/2019 José Organizador 

2 03/08/2019 Miguel  Consumidor 

3 03/08/2019 Isabela Consumidora 

4 03/08/2019 Helena Consumidora 

5 03/08/2019 Camila Consumidora 

6 03/08/2019 Lara Consumidora 

7 03/08/2019 Lucas Consumidor 

8 03/08/2019 Letícia Consumidora 

9 03/08/2019 Luana Consumidora 

10 04/08/2019 Amanda Consumidora 

11 04/08/2019 Laura Consumidora 

12 04/08/2019 Beatriz Consumidora 

13 04/08/2019 Pilar Consumidora 

14 04/08/2019 Ana Consumidora 

15 05/08/2019 Júlia Consumidora 

16 06/08/2019 Larissa Consumidora 

17 06/08/2019 Guilherme Consumidor 
Fonte: Realizado pela autora, 2019. 

 

Conforme notado por Prodanov; Freitas (2013, p. 108), “deve ser objetivo, limitado 

em extensão e estar acompanhado de instruções que expliquem a natureza da pesquisa e 

ressaltem a importância e a necessidade das respostas, a fim de motivar o informante”. Assim, 

a construção do formulário dos consumidores foi realizada observando-se a seguinte 

organização: 

 perguntas majoritariamente com opções de respostas (19) e algumas poucas 

discursivas (3); 

 um refino cuidadoso em relação a quantidade de perguntas para que o entrevistado 

conseguisse dedicar foco e atenção; e 
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 perguntas curtas e objetivas, e que pudessem ser facilmente compreendidas (com 

breves explicações adicionais, quando necessárias). 

 

Além disso, nos formulários dos consumidores, adicionou-se algumas perguntas que 

foram feitas aos agricultores e organizadores (Quadro 3), para averiguar o alinhamento de 

posições. Por exemplo, suas percepções sobre temas como a agroecologia, nível de satisfação 

com o CSA; bem como a suas articulações com outros espaços de debates sobre a 

alimentação, luta pela terra; entre outros. 

Quadro 3 - Blocos de Perguntas 

Organizadores Agricultores  Consumidores 

1. Sobre o CSA 

organicamente 

2. CSA e consumidores 

3. CSA e agricultores 

4. CSA e outros espaços 

5. Questões discursivas 

1. Perfil socioeconômico 

2. Agricultura 

3. CSA organicamente 

4. CSA e consumidores 

5. outros espaços 

6. Questões discursivas 

1. Perfil socioeconômicos 

2. CSA organicamente 

3. Consumo de produto 

agroecológico/ 

orgânicos 

4. Aspectos gerais 

5. Questões discursivas 

Fonte: Elaborado pela própria autora, 2019. 

 

Antes de submeter o formulário aos consumidores, foi realizado um passo de 

validação e aprimoramento deste instrumento junto a um grupo voluntário de não-

consumidores do CSA. O objetivo do pré-teste foi a verificação da consistência dos objetivos 

listados acima. Sugestões importantes foram feitas pelos participantes, o que reafirmou o pré-

teste como um importante passo para aprimorar os instrumentos de pesquisa.  

Sobre a elaboração de formulários e sua submissão em pré-testes, Prodanov e Freitas 

(2013) afirmam a necessidade desse tipo de instrumento: “passar por uma etapa de pré-teste, 

num universo reduzido, para que possamos corrigir eventuais erros de formulação.”. Uma vez 

realizado o pré-teste, as considerações feitas devem ser analisadas, uma vez que “pode servir 

para verificar a adequação do problema, dos dados e da análise, necessários para obter as 

informações pretendidas” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 107-108). 

Esse instrumento foi distribuído via formulário online encaminhado pelo organizador 

aos consumidores através de uma rede social, canal utilizado para compartilhar informações e 
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avisos sobre o CSA Organicamente. Disponível para resposta entre os meses de julho e 

agosto, 16 consumidores preencheram o formulário.  

O organizador José respondeu a formulário online, o mesmo usado para a entrevista 

junto ao Bernardo, encaminhado através do seu endereço eletrônico.   

Quanto às entrevistas, foram produzidos dois formulários com perguntas direcionadas 

ao organizador do CSA Organicamente e aos dois agricultores envolvidos nessa iniciativa. 

Essas entrevistas foram feitas presencialmente, tendo as conversas gravadas para análise. 

Conforme notado por Matos e Pessôa (2009), optou-se pela entrevista por reconhecer 

nessa técnica a possibilidade de contato direto com os sujeitos. Foram elaboradas perguntas 

abertas e fechadas, como forma de nortear os assuntos debatidos, sem, no entanto, 

comprometer o discorrer espontâneo que esse contato propicia.  

Segundo Minayo (2011b), entrevistas são conversas com finalidade, podendo essas ser 

com um ou mais sujeitos, entendidas como um momento privilegiado de apreensão de 

informações e das percepções dos sujeitos sobre a realidade estudada. Possível de diferentes 

formas, a entrevista pretendida é a semiestruturada, uma vez que a combinação de perguntas 

fechadas e abertas conferem maior liberdade aos sujeitos para aprofundar sobre as questões 

levantadas pelo pesquisador. 

Já a terceira e última etapa, indicada por Minayo (2011a), é a de análise e tratamento 

do material empírico. E dessa fase derivam outros três procedimentos: ordenação dos dados, 

classificação dos dados e análise propriamente dita. 

Longe de representar o fechamento da pesquisa, principalmente se considerar a ideia 

iniciada por Minayo (2011a) sobre a provisoriedade e do dinamismo inerente a realidade 

social, objeto de pesquisa das ciências sociais, essa etapa mostra-se importante, uma vez que 

busca tratar o material construído através das incursões no campo. 
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 CAPÍTULO 2 – SISTEMAS AGROALIMENTARES 

 

O presente capítulo tratará das características fundamentais para entender o sistema 

agroalimentar atual, seu engendramento com as relações de trabalho no campo, com o 

ambiente e a influência do padrão alimentar. Apresentar-se-á uma análise crítica ao sistema 

agroalimentar hegemônico, apontando alternativas a esse sistema. Tais alternativas são 

essencialmente baseadas em circuitos curtos (que será melhor discutido no item 2.2), e nos 

princípios da soberania alimentar e agroecologia (capítulo 3). 

Um sistema agroalimentar é uma cadeia de provisionamento de produtos agrícolas 

(que em período mais recentes tem significado para, além da alimentação humana, matérias-

primas de outros setores produtivos, a exemplo da indústria têxtil, biocombustíveis, entre 

outros). Diz respeito, portanto, a produção, distribuição e o consumo desses produtos. Nota-

se, assim, o engendramento de diferentes processos e atores sociais com interesses que 

convergem e divergem entre si.  

Entender como o modelo agroalimentar atual se conforma e impacta nos diferentes 

níveis da vida social é um importante passo para pensar em alternativas e formas de 

diversificação para a produção e consumo de alimentos. Ao longo deste capítulo, ser]ao 

apresentadas características do sistema agroalimentar hegemônico, seus principais agentes e a 

forma como estes se relacionam, destacando suas vantagens e desvantagens, com ênfase nos 

impactos sociais e ambientais. Mediante a tais problemas, há algumas décadas têm surgido 

diversas alternativas que visam atenuar e balancear as correlações de forças presentes nos 

sistemas atuais. No presente capítulo, bem como ao longo dessa Dissertação, enfatizar-se-á as 

alternativas a partir de circuitos curtos, em particular à experiência da CSA. 

 

2.1 – A REVOLUÇÃO VERDE E A ÊNFASE NA MONOCULTURA  

 

Nierdele e Wesz Junior (2018) apontam para uma particularidade da atualidade: a 

produção agrícola está voltada não só para a alimentação humana, mas também para a criação 

de matérias-primas e a expansão dos cultivos não-alimentares que servem de ração animal, 

agrocombustível e para a indústria têxtil, etc. Essa pluralidade de objetivos da produção 

agrícola é conhecida por “4F Corps” (do inglês: Food, Feed, Fiber e Fuel; que significam: 

Comida, Ração, Fibras e Combustível). 

Além disso, tais produtos são negociados no mercado financeiro e as safras vendidas 

antes mesmo da semente ser plantada (STEDILE, 2013). Por consequência, os agricultores 
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menos capitalizados são os mais vulneráveis nesse contexto, uma vez que “estão sendo 

submetidos a um conjunto de pressões competitivas cujos impactos sociais e econômicos são 

dramáticos (...)” (FLEXOR, 2006, p. 88). 

Apesar de não ser recente a inserção do Brasil no setor agroexportador, Flexor (2006) 

nota que saltos quantitativos e qualitativos significativos aconteceram a partir dos anos de 

1990 e 2000, a notar principalmente a diversificação das exportações agrícolas e a 

participação no mercado internacional de empresas controladas com capital brasileiro. 

Com efeitos externos positivos, Flexor indica que esses saltos trouxeram consigo 

novos desafios para pensar o desenvolvimentos nacional: 

As mudanças em curso modificam não somente as janelas de oportunidades das 

empresas do sistema agroalimentar brasileiro e suas configurações de mercados, 

como têm impactos sociais e políticos importantes, colocando novos desafios para a 

estratégia de desenvolvimento do Brasil (FLEXOR, 2006, p. 64). 

A crescente atuação do Brasil no cenário internacional trouxe para o centro do debate 

diferentes pautas sobre o tema, conjugando diversos atores e forças sociais. Nota-se, por 

exemplo, o avanço significativo em nível de políticas públicas com vistas à segurança 

alimentar e nutricional, combate à fome e pobreza, entre outras ações, além do fortalecimento 

de pesquisas e instituições de pesquisa e extensão como a EMATER (Empresa Assistência 

Técnica Extensão Rural) e SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), importantes 

órgãos voltados para assistência técnica e formação no meio rural. 

O Apêndice E apresenta uma lista de eventos realizados ao longo das últimas três 

décadas. Não é objetivo desta Dissertação fazer uma análise aprofundada do impacto desses 

eventos, mas trazer ao debate o avanço da discussão dentro da agenda de políticas públicas, 

incluindo representativos de ganhos políticos de movimentos sociais, presentes na correlação 

de forças entre os diferentes atores sociais. Tal processo é reconhecidamente importante para 

a formação e criação de alternativas que favoreçam a descentralização dos sistemas 

alimentares.   

Assim, ao longo desta Dissertação, será realizada uma análise crítica apontando uma 

série de problemas desse sistema agroalimentar e, principalmente, apresentadas ao debate as 

alternativas, como as baseadas em circuitos curtos, que visam atenuar tais problemas, a partir 

de conceitos e práticas relacionado à agroecologia e soberania alimentar. Em particular, nessa 

seção será estudado o Sistema Agroalimentar Hegemônico, partindo da Revolução Verde, 

mostrando a ênfase na monocultura e nas grandes redes de supermercados, e concluindo com 

uma análise sobre os impactos da centralização dos sistemas alimentares. 
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Historicamente, o sistema agroalimentar tem passado por profundas modificações. 

Hitchman (2015) nota no pós 2ª Guerra Mundial um grande marco para a disseminação da 

modernização da agricultura a partir do paradigma da Revolução Verde e seu modelo 

produtivo. A autora afirma que, apesar desse processo ocorrer de forma diferente em cada 

país, a grande tendência foi a sua difusão em todos os continentes.  

Com base nessa lógica, a Revolução Verde foi concebida como um pacote 

tecnológico – insumos químicos, sementes de laboratório, irrigação, mecanização, 

grandes extensões de terra – conjugado ao difusionismo tecnológico, bem como a 

uma base ideológica de valorização do progresso. Esse processo vinha sendo 

gestado desde o século XIX, e, no século XX, passou a se caracterizar como uma 

ruptura com a história da agricultura (PEREIRA, 2012, p. 687). 

A partir da Revolução Verde, a monocultura virou o modelo produtivo hegemônico 

para a agricultura. Trigo, milho e soja são as três principais culturas comercializadas em 

escala global e constituem parte significativa da dieta alimentar atual. E não só dos humanos, 

essas culturas servem como ração para animais e como agrocombustíveis. Quatro são as 

empresas que dominam a importação e exportação dessas commodities no mundo e são 

conhecidas como o grupo “ABCD”: ADM, Bunge, Cargill e a Louis Dreyfus. Juntas, essas 

corporações representam 70% do mercado mundial de commodities (ATLAS DO 

AGRONEGÓCIO, 2018). 

Apesar da especialização do referido grupo ser a importação e exportação, a 

integração vertical – combinação de uma ou duas atividades sob responsabilidade de uma 

mesma empresa – a concentração tem sido cada vez mais interessante economicamente, 

caminhando o domínio da cadeia do “campo à mesa”. O Atlas do Agronegócio (2018) faz 

referência a uma cartilha da Cargill de 2001, onde a empresa se apresenta como: 

Somos a farinha no seu pão, o trigo no seu macarrão, o sal na sua batata frita. Nós 

somos o milho em suas tortilhas, o chocolate na sua sobremesa, o adoçante em seu 

refrigerante. Nós somos o óleo no seu molho de salada e a carne bovina, suína ou de 

frango que você come no jantar. Nós somos o algodão na sua roupa, o forro do seu 

tapete e o fertilizante na sua plantação (ATLAS DO AGRONEGÓCIO, 2018, p. 28). 

Com números produtivos nunca vistos antes, o regime agroalimentar hegemônico 

expõe a sua insustentabilidade através de escândalos de contaminação de alimentos, uso de 

agrotóxicos (NIEDERLE, 2013), ameaça a biodiversidade e elevados custos sociais. Os 

alimentos viajam quilômetros até chegar aos supermercados. A desvinculação dos aspectos 

locais e culturais, outra característica do sistema agroalimentar atual, cria o distanciamento 

entre agricultores e consumidores (BORJA et al, 2013). 
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A modificação da configuração desse sistema trouxe impactos em diferentes ordens. 

Pode-se citar: as (i) mudanças climáticas são amplamente discutidas nos fóruns 

internacionais; a (ii) erosão e esgotamento dos solos; a (iii) demasiada exigência dos recursos 

hídricos; a (iv) constante ameaça da biodiversidade (a exemplo do recente episódio do 

avançar predatório sobre a Amazônia e queimadas que afetaram os solos, animais e qualidade 

do ar há milhares de quilômetros de distância). Acrescido a isso, considera-se, também, (v) a 

modificação das relações de trabalho com a expansão da mecanização e maquinização no 

campo. 

Como dito anteriormente, o pilar do paradigma da Revolução Verde é a monocultura, 

através principalmente das Variedades de Alto Rendimento (VAR). A superprodutividade das 

sementes gerou modificações significativas nas relações e condições de vida no meio rural por 

dois diferentes aspectos: (i) a exigência do mercado pela especialização de cultura trouxe a 

supressão de culturas de autoconsumo, ou seja, se antes conseguia-se diversificar a produção 

com números quantitativos menores, a partir da lógica da especialização, isso se modificou. 

Dessa forma, obtém-se um volume maior (quantitativo) de uma determinada cultura. No 

entanto, isso significou a dependência da venda para que o agricultor consiga comprar os 

outros alimentos e serviços necessários a sua subsistência. Finalmente, (ii) a dependência das 

sementes modificadas, que muitas vezes fazem parte do pacote semente e agroquímico para 

garantir a sua produtividade dentro do padrão necessário e viável para sua subsistência 

(PEREIRA, 2012). 

Reconhece-se, nessa lógica, a exponenciação da capacidade produtiva. Todavia,  

[a Revolução Verde] mostrou não ser sustentável ao causar danos ao ambiente, 

provocou perdas dramáticas de biodiversidade e do conhecimento tradicional 

associado, favoreceu aos agricultores mais ricos e deixou muitos agricultores pobres 

mais endividados (ALTIERI, 2012a, p. 23). 

Para as grandes cadeias de supermercados, como será melhor discutido na próxima 

seção, esse modelo centralizado em grandes empresas torna-se mais conveniente, uma vez 

que a centralização da distribuição dá-lhes mais controle da cadeia, transvestida do discurso 

da segurança e garantia de qualidade dos alimentos. Adicionalmente, nota-se o impacto das 

redes de fast food, contribuindo para a padronização e corrente uso de alimentos 

ultraprocessados. 

A agricultura familiar tem grande importância no que se refere à alimentação dos 

brasileiros, produzindo 70% do feijão nacional, 34% do arroz, 87% da mandioca, 46% do 
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milho, 38% do café e 21% do trigo. Além da produção pecuária e leiteira: 60% da produção 

de leite e por 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos2. 

Entre os cinco maiores produtores de alimentos do mundo, ainda que o Brasil contasse 

apenas com a receita da agricultura, estaria em 8º lugar entre os grandes produtores de 

alimentos do mundo, com um faturamento de US$ 84,6 bilhões por ano (MDA, 2018). As 

contradições desses números residem nas condições de vida e acesso aos bens e serviços de 

quem alimenta o país, conforme já notado em número da FAO (Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura, do inglês Food and Agriculture Organization of the 

United Nations) e outras pesquisas, trata-se da população mais vulnerável à fome e pobreza 

(FAO, 2010). 

No entanto, a distribuição centrada nessas grandes cadeias é responsável por “levar 

todo o benefício do campesino e campesina” (SUCH, 2012, p. 12, com tradução nossa) 

devido aos preços baixos pagos às produções, forçando aos agricultores a produção intensiva 

como forma de garantia mínima das condições de vida. A supremacia dessa lógica tem se 

tornado uma das únicas formas de “chegar aos consumidores e consumidoras finais” (SALES 

i; CAMPOS, 2012, p. 06, com tradução nossa). Na próxima seção, será discutido, de forma 

mais aprofundada, o papel das grandes redes de supermercados no sistema agroalimentar 

hegemônico. A rápida expansão dos supermercados, principalmente junto aos países em 

desenvolvimento, foi responsável pela ampliação dos produtos disponíveis para consumo e 

pela profunda modificação dos hábitos alimentares e dos mercados locais (REARDON et al, 

2004). 

Ao tratar da difusão dos supermercados nos países na América Latina, Reardon et al 

(2004) afirmam que esse processo ocorreu de forma muito mais rápida em relação a alguns 

países da Europa e nos Estados Unidos: 

A América Latina liderou o caminho entre as regiões em desenvolvimento no 

crescimento do setor de supermercados. Embora existisse um pequeno número de 

supermercados na maioria dos países durante e antes dos anos 80, eles eram 

principalmente empresas de capital doméstico, e tendiam a existir nas principais 

cidades e bairros. Ou seja, eles eram essencialmente um nicho de mercado do varejo 

compreendendo um máximo de 10 a 20% das vendas nacionais alimentar no varejo 

em 1990. No entanto, em 2000, os supermercados aumentaram 50 a 60% do varejo 

nacional de alimentos entre os países latino-americanos, quase se aproximando 70 a 

80 por cento de participação nos Estados Unidos ou na França. A América Latina 

tinha visto assim em uma única década o mesmo desenvolvimento de 

supermercados que os Estados Unidos experimentaram em cinco décadas 

(REARDON et al, 2004, p. 170, com tradução nossa). 

                                                           
2 Disponível em: http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/agricultura-familiar-do-brasil-%C3%A9-8%C2%AA-

maior-produtora-de-alimentos-do-mundo. Acesso em agosto 2019. 
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Intini et al (2019) notam esse mesmo processo rápido entre os países de renda média, e 

afirmam que essas mudanças nos canais de distribuição de alimentos geram fortes impactos 

nas cadeias de valor, uma vez que o padrão de suprimento dos supermercados 

exigem alimentos processados industrialmente, o que implica criação de grandes 

fábricas automatizadas para o processamento de produtos padronizados, por sua vez, 

aumenta a produção primária e a consolidação de terras agrícolas (INTINI et al, 

2019, p. 05, com tradução nossa). 

O autor Sales i Campos (2012) resgata o caso espanhol para trazer pontos importantes 

para o debate dos circuitos convencionais de produção e distribuição de alimentos, que na 

atualidade alcançou dimensão interplanetária. O primeiro hipermercado na Espanha foi 

lançado em 1973. Sete anos depois, em 1980, haviam apenas cinco em todo o país. Já em 

2012, 32 depois, esse número subiu para 7.000 hipermercados espalhados pelo território 

espanhol. Apesar do número expressivo, apenas três redes (Carrefour, Mercadona e Eroski) 

controlam 47% dessas unidades (SALES i CAMPOS, 2012). 

Esses hipermercados se tornaram centros de compras não apenas de alimentos, mas de 

medicamentos, eletrodomésticos, artigos de telefonia e informática, planos de viagem, 

papelaria, vestuário, entre outros tantos serviços. Tal fato auxilia a concentração das 

atividades e, portanto, financeiras, nessas grandes empresas. Um exemplo disso foi quando a 

empresa norte-americana e rede mundial de supermercados Wal-Mart estava entre as três 

companhias com maior faturamento a nível mundial. 

A centralização do sistema agroalimentar tem consequências diretas em todos os 

níveis da cadeia. Para os agricultores, essas grandes redes se tornam uma das únicas formas de 

escoar a sua produção até o consumidor. Fato reconhecido por Campos (2016):  

Esse mecanismo de abastecimento, em sua quase totalidade de caráter privado, 

prejudica o ambiente se considerarmos a distância entre o produtor e o consumidor, 

o perfil dos itens comercializados e os preços praticados (CAMPOS, 2016, p. 46). 

A necessidade dessa grande especialização leva esse modelo à tendência de 

concentrar-se em um número restrito “fornecedores”. Isto implica diretamente na exclusão de 

inúmeros pequenos agricultores que, por não atenderem aos requisitos e padrões, estão 

alijados dessa lógica produtiva, enquanto outros se comprometem financeiramente para 

atender. 

Bem, o modelo agrícola dominante que se reproduziu a limites inimagináveis por 50 

anos e que provocou a proletarização do campesinato e a concentração do poder da 

cadeia alimentar em poucas multinacionais (RSABC, 2010, p. 02). 
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Nessa lógica, as cadeias são de coordenação vertical, ou seja, têm regras pré-definidas 

e são repassados como “padrões” (geralmente vinculados à qualidade, à segurança alimentar) 

e que exigem a adequação e integração dos outros atores que participam da cadeia, padrões 

desde as “das instalações primárias de produção, transformação e distribuição, automação de 

processamento em larga escala” (INTINI et al, 2019, p. 05). 

 

2.1.1 As Consequências da Centralização dos Sistemas Alimentares 

 

Dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura - FAO 

(2010) apontam que, apesar do aumento produtivo do sistema agroalimentar, cerca de 70% 

das pessoas que estão em situação de fome vivem no meio rural. Portanto, é possível notar 

situações contraditórias onde, apesar de produzir alimentos, os agricultores são os que mais 

vivem em condição de pobreza e insegurança alimentar. 

A grande maioria das pessoas que sofrem de fome e desnutrição são pobres e 

marginalizados, lutando para sobreviver em áreas rurais. Cerca de 50% das pessoas 

que sofrem de fome são pequenos agricultores e 20% sem terras rurais. Outros 10% 

são pastores, pescadores e usuários florestais. Os restantes 20% vivem em áreas 

urbanas (FAO, 2010, p. 10, com tradução nossa). 

Além disso, a FAO (2010) cita o acesso desigual da população rural aos recursos 

produtivos e aos serviços de educação, saúde, além da informação e formação profissional. A 

negação aos direitos pode acontecer através da restrição ao acesso à terra, ou à água de 

qualidade, ou aos mercados. 

Outro contexto comumente verificado diz respeito às remunerações destinadas aos 

trabalhadores rurais assalariados que são significativamente baixas, onde o acesso à 

alimentação adequada através da compra de alimento, bem como a satisfação de outras 

necessidades básicas, que lhes são negados (FAO, 2010). 

Eric Holt-Giménez, em entrevista ao Fórum pela Soberania Alimentar, realizado em 

Sélingué (Mali) em 2007, é contundente ao afirmar que: 

Como é possível haver quantidade de comida e a fome estar a aumentar? E a 

resposta era simples: as pessoas pobres não tinham possibilidade de comprar 

comida. E porque razão as pessoas são pobres? Porque não as deixam produzir para 

a sua alimentação e não ganham o suficiente para comprar a comida produzida 

através da revolução verde (HOLT-GIMENEZ, 2011, p. 150). 

A racionalidade do sistema agroalimentar hegemônico está respaldada em critérios 

econômicos e impõe forma de produção, aparência e formato do que é produzido aos 



30 
 

agricultores, convertendo-os, como nota Campos i Sales (2012), em meros fornecedores de 

alimentos à mercê de muitos riscos produtivos: 

Converter-se em provedor de uma dessas corporações pode parecer um bom negócio 

graças aos volumes que supõe, mas estas cadeias exigem um fluxo de fornecimento 

constante, uma homogeneidade na aparência dos produtos e a assunção de custos 

que só eles estão ao alcance dos camponeses ou de fazendas familiares depois de 

assumir grandes riscos e hipotecar seu futuro (CAMPOS i SALES, 2012, p. 07, com 

tradução nossa). 

Hitchman (2015) indica como um das práticas comuns do sistema agroalimentar 

hegemônico à tentativa de controle sobre as sementes a venda casada de sementes 

geneticamente modificadas e aditivos químicos, como forma de garantir o “padrão” do que é 

plantado para ser processado e vendido para as grandes cadeias globalizadas de 

hipermercados. 

Essa é a tendência global das corporações industrializadas e das empresas 

transnacionais que indústria alimentar global, que inclui empresas agroquímicas, 

comerciantes de sementes, latifundiários corporativos, processadores de alimentos e 

cadeias globais de alimentos (HITCHMAN, 2015, p. 02, com tradução nossa). 

A autora atenta para as consequências diretas desse modelo para o pequeno agricultor 

e para os trabalhadores rurais: 

destrói a cadeia alimentar local; cria muito falência de camponeses de pequena 

escala que não podem reembolsar os empréstimos que para comprar sementes e 

insumos químicos (daí as taxas muito altas de suicídio na Índia e outros países); cria 

fome entre aqueles que são o principal alimento produtores; (...) (HITCHMAN, 

2015, p. 02, com tradução nossa). 

Os apontamentos feitos por Hitchman (2015) são endossados por dados atuais, que 

afirmam que 80% dos pobres no mundo vivem em áreas rurais: 

Quase 80% dos pobres do mundo vivem em áreas rurais, onde a população depende 

da agricultura, pesca ou silvicultura como a principal fonte de renda e alimentos. 

Vulnerável a as alterações climáticas e outras perturbações, são as que mais sofrem 

com as crises e são frequentemente as primeiras vítimas de desastres e degradação 

dos recursos naturais (INTINI et al, 2019, p. 09, com tradução nossa). 

As consequências dessa forma de “desenvolvimento”, de desregulamentação recai, 

sobretudo, em grupos sociais que Acselrad (2015) chama de “despossuídos e vulneráveis”, 

caracterizando a espacialização desigual do risco. 

Isto posto, podemos inferir como corolário que a obtenção de ganhos de 

produtividade – tão caros aos estrategistas da competitividade - tem-se dado, em 

parte, pela construção das condições locacionais que dão aos capitais a capacidade 

de afetar de forma ambientalmente danosa a terceiros – assim como de não serem 

por eles afetados. Estes terceiros são, via de regra, grupos sociais mais despossuídos 

e vulneráveis, e a desigualdade ambiental que daí resulta mostra-se parte integrante 
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da espacialidade do capitalismo liberalizado. Tais relocalizações inigualitárias dão-

se em todas as escalas, tendo se internacionalizado, porém, com particular 

intensidade, após as reformas neoliberais (ACSELRAD, 2015, p. 62). 

A distribuição é reconhecida, por Montanyès (2016), como um dos pontos mais 

delicados dessa relação, uma vez que é onde se nota grande parte do desperdício alimentar, e 

faz referência ao estudo realizado em 2012 pelo Instituto Sueco de Alimentos e Biotecnologia 

para FAO, em que verificou-se que cerca de um terço do que é produzido anualmente para 

consumo humano é desperdiçado. Em números absolutos chega-se ao valor de 1.300 milhões 

de toneladas de alimentos desperdiçados. Este é um dos grandes fatores relacionados às 

longas distâncias percorridas nesse tipo de cadeia alimentar, além da imposição de aspectos 

estéticos (transvestidos de “qualidade”) impostos principalmente as frutas e hortaliças. 

Existem medidas mínimas e máximas para frutas e hortaliças que requerem a 

produção de fazendas com altos níveis de mecanização da irrigação ou aplicação de 

fertilizantes artificiais ou, na falta deste, descarte parte da produção por não estar em 

conformidade com os padrões das cadeias de distribuição. Entre os produtores 

intensivos de fruta espanhola, várias estimativas colocam entre 20 e 30% o volume 

de produção que é descartado a cada ano por não atender às demandas estéticas de 

suas empresas clientes (SALES i CAMPOS, 2012, p. 09, com tradução nossa). 

Ao tratar do papel do Estado, Hitchman (2015) afirma que os planos de governo têm 

reforçado a lógica neoliberal, notável, principalmente, através do desmonte de estruturas e 

programas provenientes de lutas e conquistas históricas que viabilizavam a produção da 

pequena agricultura. Acselrad (2015), ao tratar da “competição reversa”, aponta a disposição 

dos governos nacionais em flexibilizar suas regulamentações, especialmente as ambientais e 

sociais, como forma de atrair investimentos externos. 

Assim, a realização da otimização econômica formulada por Summers requereu a 

otimização das condições políticas – a disposição de Estados nacionais e poderes 

locais a desregular – assim como das condições de suficiente desorganização 

política das sociedades locais de modo a que estas se mostrassem propensas a 

consentir atividades danosas. É comum, a este respeito, verificar-se a chegada de 

barcos com carga de lixo químico ou hospitalar, buscando portos de países 

periféricos que aceitem o seu desembarque, testando as condições políticas 

eventualmente favoráveis a sua recepção (ACSELRAD, 2015, p. 62). 

Isso tem se afirmado no contexto das atuais políticas públicas relacionadas à 

agricultura, meio ambiente e pesquisa no Brasil, e tendem a produzir um retrocesso social e 

econômico nesse setor. Apesar de fortes indícios – principalmente a partir da extinção do 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) – da liberação dos 

agrotóxicos, queimadas na Amazônia, cortes orçamentários da Universidades Públicas, etc. 

(Apêndice E), no presente momento não há dados suficientes para que se explore esse ponto 

com mais profundidade. No entanto, esses eventos apontam para uma abrupta mudança no 
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Brasil sobre a orientação da sociedade/estado/mercado no que tange à democratização da 

produção e acesso à alimentação (conforme pode ser verificado no Apêndice E). 

Como discutido nesta seção, o sistema agroalimentar, apesar de apresentar números 

produtivos nunca vistos antes e ter alcançado uma produção capaz de acabar com a fome, tem 

potencializado as condições de pobreza e com números reveladores de que a fome ainda 

persiste mundialmente. Regido a partir dos interesses das grandes corporações, tem gerado 

grandes impactos sociais e ambientais. 

Na próxima seção, será introduzida uma alternativa, dentre as diversas que vem sendo 

experimentadas em todo mundo, a esse sistema agroalimentar, a partir da discussão dos 

circuitos curtos. 

 2.2 CIRCUITOS CURTOS: UMA ALTERNATIVA AO SISTEMA AGROALIMENTAR 

HEGEMÔNICO 

 

Recentemente, a FAO publicou uma série de documentos que visam debater o tema da 

alimentação, agricultura e desenvolvimento rural, sendo esses inseridos nos 17 objetivos para 

o Desenvolvimento Sustentável da Agenda 20303. O documento número 12 dessa série 

caracteriza e trata da necessidade de transformar os sistemas alimentares atuais. Além disso, 

os conceitua como: “a soma dos vários elementos, atividades e atores que, através de suas 

inter-relações, possibilitam a produção, transformação, distribuição e consumo de alimentos” 

(INTINI et al, 2019, p. 03, com tradução nossa). 

Nesse sentido, ao longo desta seção será apresentada uma proposta alternativa ao 

sistema agroalimentar hegemônico. Iniciar-se-á definindo as bases conceituais dos circuitos 

curtos, seguidos de políticas públicas desenvolvidas no Brasil, que ratificam tal alternativa. 

Em seguida, uma discussão sobre a demanda por certificações, o processo de obtenção e seus 

impactos. Por fim, uma análise crítica desse novo paradigma, notando a importância e 

ligações com a agroecologia e soberania alimentar, que será a base para os próximos capítulos 

desta Dissertação. 

                                                           
3 Elaborado pelos 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU). “A Agenda 2030 é um 

plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas, para erradicar a pobreza e promover vida 

digna para todos, dentro dos limites do planeta. São objetivos e metas claras, para que todos os países adotem de 

acordo com suas próprias prioridades e atuem no espírito de uma parceria global que orienta as escolhas 

necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro”. Disponível em: 

http://www.agenda2030.com.br/sobre/. Acesso em 20 de agosto de 2019. 
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2.2.1 Circuitos Curtos 

 

Sabe-se que o conceito de circuito curto se encontra em construção. Darolt et al (2013) 

afirmam ainda não haver no Brasil uma definição clara sobre o que constitui os circuitos 

curtos, movimento diferente da França, que tem essas bases bem definidas. Os estudos neste 

país entendem por circuito curto uma modalidade de venda que aproxima consumidores e 

agricultores, podendo essa venda ser direta ou através de um intermediário. A completa 

eliminação dos intermediários, ou a sua redução, visa o estabelecimento de relações sociais e 

econômicas mais justas, tanto para o agricultor, quanto para o consumidor. Por meio dos 

circuitos curtos, prevê-se a valorização de formas de produção, que sejam compatíveis com as 

especificidades dos lugares e preconizem por manejos ambientalmente sustentáveis. 

Em artigo na Revista Soberania Alimentaria: Biodiversidad y Cultura afirma-se que 

nos circuitos curtos preconizam o desenvolvimento com ênfase e valores que considerem a 

escala humana: 

O conceito de canal curto deve ser feito a partir de sua parte política, onde o 

compromisso e as relações entre as pessoas, o conhecimento mútuo e a 

responsabilidade compartilhada são abordados além do número de elos que a cadeia 

de distribuição possui. Ou seja, é um canal que se caracteriza pela proximidade 

espacial entre produção e consumo, pela restauração da confiança entre pessoas de 

produção e consumo e pela articulação de novas formas de associação (RSABC, 

2016, p. 13). 

Darolt et al (2013) esclarecem que o termo circuito curto tem assumido diferentes 

nomenclaturas4, que aludem a aproximação geográfica entre agricultores e consumidores, mas 

incluem o esforço de compreensão dos aspectos sociais, o desenvolvimento local e a 

territorialização dos alimentos. O referido termo guarda seus limites, alertam tais autores, uma 

vez que apesar de haver proximidade entre os dois pontos da cadeia produtiva, isso não é 

garantia direta de que haverá uma comercialização justa. Ciente disso, Darolt et al (2013) 

lançam mão do termo circuito curto para tecer suas considerações e análises sobre as 

experiências brasileiras e francesas na construção de modos de trocas de mercadorias de 

forma justa e solidária entre os agricultores e consumidores. 

                                                           
4 Os autores citam as seguintes: Circuito de Proximidade (AUBRI; CHIFFOLEAU, 2009), Circuitos Locais 

(MARECHAL, 2008) e Circuitos Alternativos (DEVERRE; LAMINE, 2010). Saccos dos Anjos e Caldas (2017) 

nomeiam essas modalidades como Redes Agroalimentares Alternativas (ou, Alternative Food Networks - AFN), 

cujas formas de provimento de alimentos diverge frontalmente à hegemonicamente estabelecida, sendo está 

marcada pela intensificação da agricultura, pela padronização dos alimentos e por extensas cadeias 

agroalimentares controladas por grandes corporações que tem suas operações em escala planetária.  A ideia de 

AFN amplia o escopo da discussão estrita a produção, torna-se importante ao considerar os outros níveis da 

cadeia agroalimentar, que são a distribuição e consumo de alimentos. 
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Independente da denominação, esses tipos de circuito de comercialização reforçam a 

noção de autonomia e conferem um maior peso e participação de consumidores e 

produtores na definição dos modos de produção, troca e consumo. Para Dubuisson-

Quellier et al. (2011), os movimentos sociais podem adotar diferentes estratégias 

para tornar os cidadãos mais ativos, como a construção de formas alternativas de 

compra e troca; investimentos em educação do consumidor; campanhas de 

conscientização; e lobby político (DAROLT et al, 2013, p. 09)5. 

A produção baseada no trabalho familiar é uma das características apontadas por 

Darolt et al (2013) presente nos circuitos curtos. Estes caracterizam-se por promover 

autonomia do agricultor para gestão, planejamento e comercialização da produção, 

principalmente quando comparado aos circuitos longos de produção de alimentos. 

Os agricultores de base ecológica com boas experiências nas suas produções 

costumam ter mais de um canal de venda. Assim, a ampliação e a diversidade dos circuitos 

curtos são benéficas e potencializam a agricultura de base ecológica, assim como a 

aproximação dos agricultores e consumidores. A partir disso, os autores elencam 10 diferentes 

tipos de venda: venda na propriedade; cestas em domicílio; feiras do produtor; beira de 

estrada; programas de governo (voltados para a alimentação escolar e para pessoas em 

situação de risco alimentar); feiras, salões e eventos; lojas especializadas; restaurantes 

coletivos e convencionais; lojas de cooperativas de consumidores e associações de produtores; 

e, lojas virtuais de venda de produtos ecológicos (DAROLT et al, 2013). 

Apontado por Sacco dos Anjos e Caldas (2017), um exemplo de circuito curto é a 

experiência do modelo de CSA, onde há a prevalência do compromisso material e simbólico 

dos consumidores para com os agricultores que lhes alimentam, onde os primeiros garantem 

uma renda mensal ou pagamento antecipado dos produtos. Tal modelo será abordado nos 

capítulos seguintes do presente trabalho dissertativo. 

 

2.2.2 Políticas Públicas 

 

Ao falar de experiências bem-sucedidas de circuitos alternativos, Darolt et al (2013) 

identificam a importância da parceria de diferentes frentes, dentre elas estão incluídos o poder 

público e os consumidores. 

Isso nos levou a pensar um conceito de sistema agroalimentar territorial, que 

podemos definir como um conjunto de todos os atores de um território e das 

estruturas do setor de produção, processamento, distribuição e consumo, incluindo 

ainda a pesquisa, assistência técnica, ensino, políticas governamentais, órgãos 

reguladores, consumidores e sociedade civil (DAROLT et al, 2013, p. 12). 

                                                           
5 Vale observar que Lamine (2016) destaca a importância que o consumidor assume nessa construção, aspecto 

esse apontado na obra de Sacco dos Anjos (2017). 
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Niederle (2013) concorda ao dizer que as experiências de construção de circuitos 

alternativos mobilizaram e tornaram-se foco de atenção de diferentes grupos sociais, 

responsabilizando-os por medidas e ações sobre suas práticas de produção, distribuição e 

consumo de alimentos. Segundo o autor, 

[...] uma gama de iniciativas que promovem a aproximação entre produtores e 

consumidores por meio da revitalização de redes alimentares alternativas, as quais 

têm se revelado mecanismos importantes para a realização econômica dos sistemas 

agroecológicos de produção, ao mesmo tempo em que favorecem a reprodução das 

culturas alimentares regionais. Mediadores da emergência de novos padrões de 

produção e consumo, esses mercados têm merecido crescente atenção por parte dos 

movimentos sociais, pesquisadores e formuladores de políticas públicas 

(NIEDERLE, 2013, p. 06). 

O autor dá particular ênfase ao papel do Estado e das políticas públicas, como agentes 

principais e que devem ser capazes de dar condições às populações locais de construir seus 

próprios projetos de alimentação. Destaca a importância dessas políticas públicas para o 

debate da agroecologia, da soberania e segurança alimentar, como exemplo da Política 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), e  as políticas de promoção aos 

mercados institucionais para agricultura familiar, como estímulo e fortalecimento da produção 

local e agroecológica de alimentos, dentre estas: Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 

o Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE) e a Política de Garantia de Preços 

Mínimos (PGPM). 

Becker et al (2013) citam que, ao mesmo tempo em que as políticas públicas 

promovem o desenvolvimento rural, há a criação de normas e dispositivos legais que 

impedem esse desenvolvimento, sendo esse o caso da obrigatoriedade da certificação dos 

alimentos orgânicos para agricultura familiar. A tal processo os autores chamam de 

“Institucionalização da Confiança”, em que não necessariamente estão colocadas forças 

simétricas de poder entre o Estado e a agricultura familiar ou formas horizontais de decisão. 

Trata-se da imposição de “[...] uma infinidade de protocolos, formulários, manuais, atestados, 

ofícios e tantas outras exigências de ordem burocrática” (BECKER et al, 2013, p. 21). 

Sacco dos Anjos e Caldas (2017) referem-se à confiança ao citar que os modelos 

alternativos – em seu estudo, tratam do caso italiano de compra de alimentos da produção 

local – são os Gruppi di Acquisito Solidale (GAS)6. Como um sistema alternativo ao modelo 

agroalimentar hegemônico, os autores notam a tentativa de reestabelecer o contato direto com 

                                                           
6 Criado na Itália na década de 1990, um GAS pode ser entendido como um grupo de consumidores organizado 

de forma espontânea e que compartilham do entendimento da dimensão política do consumo, trata-se de uma 

associação sem fins lucrativos que objetiva a compra coletiva e a distribuição de produtos agroalimentares entre 

os seus membros (SACCO DOS ANJOS; CALDAS, 2017). 
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o agricultor, a sua justa remuneração afinado com as necessidades dos consumidores, onde a 

confiança prescinde a existência de certificações.   

A certificação é atualmente um imperativo para a produção orgânica ou ecológica. 

Nesse sentido, para que um produto seja comercializado como tal, não basta ter sido 

produzido organicamente. Ele deve sofrer um processo de avaliação de 

conformidade, vulgarmente conhecido como certificação, sendo executado, 

comumente, por meio da contratação de empresas privadas (SACCO DOS ANJOS 

& CALDAS, 2017, p. 10). 

Dessa forma, concordam, os autores, ao reconhecerem a necessidade de encontrar 

formas alternativas de controle e que sejam socialmente construídas. Esse ponto acaba sendo 

importante e caro ao sistema agroalimentar hegemônico, mundializado, em que há o 

predomínio das grandes extensões monocultoras e como consequência direta da necessidade 

de padronização das dietas alimentares7. Além do total desenraizamento, desvinculação dos 

aspectos locais e culturais dos povos, e do distanciamento entre o produtor e consumidor, 

onde o primeiro não sabe para que ponto vai o resultado do seu trabalho, e o segundo está 

alheio da origem do que está sobre sua mesa (BORJA et al, 2013). 

Deste modo, para o debate da construção dos circuitos alternativos (ou curtos) de 

produção tão importante quanto observar as relações de produção é apontar o papel do 

consumidor. Segundo Sacco dos Anjos e Caldas (2017), esse consumidor, que estava 

associado aos aspectos negativos relativos à alienação e com forte relação com o desperdício, 

torna-se crescentemente reconhecido em suas ações, como cruciais para a construção de 

identidades sociais. Assim, os autores relacionam que o ato de “consumir e de alimentar-se é 

cada vez mais visto como um ato produtor de significados, que transcende a mera satisfação 

de necessidades imediatas” (SACCO DOS ANJOS; CALDAS, 2017, p. 02). 

Para os referidos autores, essas são as chaves de entendimento dos sistemas de 

abastecimento alimentar, que antes tinham como formas privilegiadas de acesso aos alimentos 

as feiras livres, os mercados públicos e as grandes superfícies de varejos. No entanto, a 

diversificação e a inovação nas modalidades de distribuição de alimentos têm sido 

significativas para “reduzir as distâncias materiais e simbólicas que separam produtores e 

consumidores, eliminar assimetrias de informação e construir uma relação mais justa e 

                                                           
7 “Entre a população que consegue se alimentar, nos foi imposta uma padronização dos alimentos. Há 

quatrocentos anos, antes do advento do capitalismo, os humanos se alimentavam com mais de 500 espécies 

diferentes de vegetais. Há cem anos, com a hegemonia da revolução industrial, reduziu-se para 100 espécies 

diferentes de alimentos, que depois da lavoura passavam por processos industriais. E há trinta anos, depois da 

hegemonia do capitalismo financeiro em todo mundo, hoje, a base de alimentação de toda a humanidade está 

representada em 80% na soja, milho, arroz, cevada e mandioca” (STEDILE, 2013, s/p). 
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equilibrada entre a órbita do consumo e a da produção” (SACCO DOS ANJOS; CALDAS, 

2017, p. 02). 

A ideia de uma agricultura alternativa é destacada no auge dos anos de 1970, em clara 

oposição ao ideário imposto pela Revolução Verde8 e baliza o modelo hegemônico de 

produção. Portanto, o termo alternativo, esclarece Sacco dos Anjos e Caldas (2017), diz 

respeito à contraposição ao modelo hegemônico de produção, com a intensiva inserção de 

máquinas, utilização de combustíveis fósseis, adubos químicos e agrotóxicos. 

Apontado por Niederle (2013) e por Sacco dos Anjos e Caldas (2017), o sistema 

agroalimentar tem sua crise anunciada por diferentes escândalos que envolvem o anúncio de 

contaminação de carnes e o uso de agrotóxicos, demonstrando a incapacidade do referido 

sistema alimentar hegemônico de garantir a Segurança e Soberania Alimentar para a 

sociedade. Niederle (2013) alerta como esse debate foi invisibilizado das agendas políticas e, 

assim, a inexistência de debates sobre as consequências que, potencialmente, atingirão aos 

consumidores dentro de alguns anos. 

Esse fato é ressaltado por Siliprandi (2001) ao desmistificar as relações e o 

emaranhado de interesse financeiro das grandes instituições internacionais, e são essas: 

(...) as que impõem políticas agrícolas, agrárias e alimentares responsáveis pelas 

tragédias sociais e ambientais que vemos (e sentimos com mais impacto) nos países 

do terceiro mundo. A evidência de que a lógica exclusiva do livre mercado não é 

capaz de garantir a segurança alimentar dos povos, e inclusive a deteriora, impõe 

como urgente e necessária a construção de alternativas democráticas e de inclusão 

social que combatam efetivamente o "fundamentalismo" neoliberal (SILIPRANDI, 

2001, p. 17). 

Esse é um dos desafios para a institucionalização da proposta da soberania alimentar, 

como coloca Wittman (2015). Entretanto, tais desafios têm sido enfrentados através da 

criação de mecanismos que incluem iniciativas em escala local e autônomas, dentre as quais 

estão os mercados agrícolas e o CSA, assim como outras formas: “(...) clubes de compras, 

conselhos locais de políticas alimentares, ocupações de terras, compartilhamento de sementes 

                                                           
8 Sobre a Revolução Verde, vale notar algumas características desse importante momento histórico que 

constituiu o segundo regime alimentar, de três observados, desde a segunda revolução industrial, de 1850. “O 

primeiro [regime alimentar], que contemplou o período entre a Segunda Revolução Industrial e 1930 se 

caracterizou pela relação entre o alimento e o sistema colonial. As colônias produziam grande parte dos 

alimentos consumidos pelos trabalhadores das industriais localizadas nas metrópoles e também consumiam parte 

dos bens manufaturados gerados por eles. O segundo regime alimentar foi de 1950 até meados da década de 

1980 e se caracterizou pela adoção do pacote tecnológico da Revolução Verde, contribuindo com o êxodo rural. 

Nesse período também se destacou a adoção de subsídios agrícolas pelos países considerados ricos. Desde então, 

tem se configurado o terceiro regime de alimentação global, também denominado como regime alimentar 

corporativista. Dentre suas características destaca-se o crescente poder de grandes corporações que controlam os 

sistemas alimentares em suas diversas escalas e manifestações” (COCA, 2016, p. 309-310). 
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e bancos de sementes, escolas de agroecologia e redes de capacitação de agricultores para 

agricultores” (WITTMAN, 2015, p. 179, com tradução nossa). 

Wittman (2011) observa que o debate pela soberania alimentar reivindica a capacidade 

local e regional para produção de alimentos de forma adequada e em respeito às 

especificidades de cada lugar. Mas, a sua proposta depende de políticas e de apoio em nível 

nacional. Além disso, reconhece que o projeto pela soberania alimentar e da agroecologia 

conjugam diferentes fatores, como a luta por políticas e práticas ligadas ao direito e acesso à 

terra. 

 

2.3 COMPARAÇÃO ENTRE O SISTEMA AGROALIMENTAR HEGEMÔNICO E OS 

CIRCUITOS CURTOS 

 

Nos itens anteriores, pretendeu-se a caracterização do sistema agroalimentar, bem 

como de propostas que visam fazer frente a tendência de centralização do modo de produzir, 

distribuir e consumir alimentos, cujos custos sociais e ambientais têm se apresentado como 

insustentáveis. De forma a tornar o comparativo mais elucidativo, adaptou-se o fluxograma 

que segue (Figura 1) a partir da produção do Observatório Europeu - Leader (2000) (do 

Francês: Observatoire Européen Leader). 
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Figura 1 - Representação de circuito curto  

   
Fonte: Adaptado a partir de Européen Leader, 2000. 

 

Ao tratar das diferenças entre os circuitos curtos e os circuitos longo, ou o que chama-

se dentro do presente trabalho de sistema agroalimentar hegemônico, no documento Européen 

Leader (2000) é notado que a relevância do circuito curto está para além da proximidade 

geográfica. O mesmo diz respeito à diminuição de intermediários entre a esfera da produção e 

do consumo, entre o agricultor e o consumidor. Diz respeito à redução de barreiras simbólicas 

e econômicas, que são as principais responsáveis por diluir todo o lucro do produtor.   

No fluxograma apresentado é possível visualizar uma multiplicidade de etapas/atores 

sociais pelas quais os alimentos passam até chegar ao consumidor final. Apesar de não 

explícito, essas diferentes etapas podem significar inclusive diferentes países, não incomum, 

por exemplo, quando vê-se que muito dos peixes consumidos em Portugal são vietnamitas, ou 

as embalagens plásticas provenientes da China que envolvem muito dos produtos alimentares 

presentes nos supermercados, ou o algodão indiano utilizado em grande parte das roupas que 

se tem acesso nas diferentes lojas de fast-fashion, como Primark.  
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Afora das barreiras simbólicas que distanciam aquele que produz do que consome, há 

um sistema com grande dependência dos combustíveis fósseis, somando elevados custos 

sociais e ambientais. Sob uma perspectiva diferente, os circuitos curtos  

representam oportunidades para criar valor agregado no território e fortalecer a 

especificidade dos produtos. Pela estreita ligação criada entre território, cliente e 

produto, essas formas de vendas reforçam a não-deslocalização da produção local 

(EUROPÉEN LEADER, 2000, p. 13, com tradução nossa). 

Isso não equivale dizer, no entanto, que todos os canais de circuitos curtos são, 

necessariamente, representativos de relações justas para o ambiente, produtor e ao 

consumidor.  

O conceito de "curtos circuitos de comercialização" refere-se apenas ao número de 

intermediários entre a produção consumo e, dentro dessa definição, muitas coisas 

entram, e nem todas respondem à idéia de solidariedade e distribuição do benefício 

social entre os extremos da cadeia alimentar. O desenvolvimento da grande 

distribuição comercial ("Canal moderno") aprendeu a lição há muito tempo e 

atualmente é o único intermediário para o a maioria dos produtos vendidos em 

supermercados e hipermercados. Eles desenvolveram suas próprias plataformas 

compra, substituindo assim o "Canal Tradicional" construído através das 

mercadorias das grandes cidades e permanecendo, portanto, com maior parte do 

valor agregado, concentrando ainda mais o poder de negociação contra a produção e 

consumo. E eles podem se apropriar de qualquer conteúdo simbólico a esse respeito 

[...] e a pior parte é que eles não mentem (GARCÍA, 2012, p. 23, com tradução 

nossa). 

Nesse sentido, tratar dos circuitos curtos para produção, distribuição e consumo de 

alimentos demanda a análise cuidadosa sobre quem são os diferentes atores e as diferentes 

etapas que compõem a cadeia, uma vez que, conforme Garcia (2012, p. 23): “No es oro todo 

lo que es corto”. 

Portanto, não falamos apenas sobre o número de intermediários, mas também sobre 

o volume (quantidade de produto distribuído, quantidade de fazendas produtoras ou 

unidades de consumo envolvidas) e escala territorial, que permite o contato direto e 

conhecimento mútuo entre produção e consumo. Mas, acima de tudo, quando 

falamos sobre o Circuitos Curtos de Comercialização como um projeto 

transformador, nós falamos sobre poder. Poder de produção e consumo para definir 

o modelo agrícola e alimentar que eles decidem para cada território, que por sua vez 

é um projeto político, que chamamos de Soberania Alimentar (GARCÍA, 2012, p. 

23, com tradução nossa). 

Abordar a necessidade de descentralizar os sistemas alimentares, estimular as formas 

alternativas e com bases locais para a produção de alimentos, não equivale a ser contra o 

mercado internacional. Rosset (2011) esclarece que:  

A Soberania Alimentar não nega o comércio internacional, mas defende que a 

prioridade é atender às necessidades locais e nacionais.”. Acrescenta ao notar sobre 

a necessidade de equilibrar os cultivos de alimentos destinado a venda/exportação, 

com o destinado a alimentação dos locais: “[...] é necessário equilibrar com a 
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produção de alimentos que forneçam segurança econômica e alimentar às regiões e 

às famílias (ROSSET, 2011, p. 133). 

Ao tratar da tendência à centralização e ao comércio internacional de alimentos, 

Hitchman (2015) informa como as corporações transnacionais dominam os sistemas 

alimentares9. E aponta, ainda, para o espraiamento do raio de atuação da lógica de mercado 

para diferentes setores: “começando com a terra e vias navegáveis interiores e sistemas de 

abastecimento e captura do oceano, controle de sementes, processamento de alimentos, 

distribuição global de alimentos cadeias e marketing” (HITCHMAN, 2015, p. 01, com 

tradução nossa). 

Isso colabora para a aproximidade do “porquê” do interesse e disputa transnacional 

pelos sistemas agroalimentares, por tratar-se de um ramo que converge diferentes setores 

altamente lucrativos em um aspecto que é essencial, a reprodução da vida humana. O controle 

dos sistemas agroalimentares diz respeito a ter “poder” e “controle” sobre o território e sobre 

o povo. Assim, Hitchman (2015) diz que movimentos da soberania alimentar e a economia 

solidária têm se mostrado como contra-poder, balanceando e fazendo frente à tendência de 

concentração e centralização de poder e de decisões sobre os sistemas agroalimentares 

baseados na lógica da agricultura industrial. 

Nesse sentido, a autora afirma a essencialidade da existência de espaços democráticos, 

a exemplo dos conselhos municipais, para discussão sobre a alimentação e a produção de 

alimentos e a necessidade desse espaço conseguir convergir uma multiplicidade de atores 

sociais, com finalidade de construir uma política inclusiva. Além disso, trata sobre a 

necessidade dos pequenos agricultores terem acesso aos mercados, e a importância do 

estímulo a criação e diversificação de circuitos curtos como uma alternativa concreta que vem 

alterando a correlação de forças e fazendo frente à tendência neoliberalizante de controle dos 

sistemas agroalimentares.   

Nesse contexto, surgem propostas de circuitos alternativos visando à diversificação no 

provimento dos alimentos através do encurtamento das etapas, eliminação das barreiras e 

reaproximação entre agricultores e consumidores (SACCO DOS ANJOS; CALDAS, 2017), 

                                                           
9 “Assim, algumas corporações globais agora estabelecem os padrões mundiais de agricultura e consumo de 

alimentos. Elas são incrivelmente duradouras: muitos dos atuais líderes mundiais dessa indústria foram 

fundadores do complexo agroindustrial moderno, como a Cargill (comerciante de grãos), a John Deere 

(máquinas agrícolas), a Unilever (alimentos processados e, no passado, plantações), a Nestlé (produtos lácteos e 

chocolate), o McDonald’s (fast food) e a Coca-Cola (refrigerantes). Dois adventos – o domínio do capital 

financeiro e o impacto das biotecnologias – resultaram em uma onda de fusões e aquisições desde a década de 

1980, mudando a cara do setor” (ATLAS DO AGRONEGÓCIO, 2018, p. 11). 
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sob a expectativa de resgatar a confiança, aspecto esse fragilizado pelas distâncias territoriais 

e pelos diferentes escândalos alimentares. 

A fim de endossar esse debate sobre o paradigma atual de produção, Waltner-Toews e 

Lang (2000) convidam ao seguinte questionamento: Será hoje, no séc. XXI, o volume 

produtivo desse setor o único vértice merecedor de atenção? Ou seja, seria a capacidade 

produtiva do atual sistema agroalimentar capaz de justificar por si, nos termos de Machado e 

Machado Filho (2014), tantas “externalidades negativas”? Logo esclarecem que não, visto que 

esse mesmo modelo é responsável por tantas consequências, e deve-se chamar atenção para 

essa teia de relações que esta produção agrícola está envolta, com vistas a discutir a necessária 

e urgente ascensão de uma nova forma de produção e entendimento mais sensíveis a tantos 

fatores igualmente importantes. 

Dessa forma, observa-se que a construção, a ampliação das experiências de circuitos 

curtos, alternativas ao projeto hegemônico para alimentação e a participação de diferentes 

atores sociais podem indicar um caminho concreto para a construção e debate da soberania 

alimentar. No próximo capítulo, será apresentado como os temas da soberania alimentar e da 

agroecologia são relevantes na construção de modelos alternativos do sistema agroalimentar 

atual. 
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CAPÍTULO 3 – SOBERANIA ALIMENTAR E AGROECOLOGIA  

 

A soberania alimentar é um conceito que permite analisar um sistema agroalimentar 

em sua completa extensão, desde a produção até o consumo, sem desconsiderar os diferentes 

atores sociais envolvidos em cada uma das etapas. Assim, o presente capítulo conceituará a 

soberania alimentar, tendo em vista esta como uma forma de fundamentar e propor 

alternativas ao sistema agroalimentar atual.   

Ao longo deste capítulo, serão expostos os conceitos apresentados sobre sistemas 

agroalimentares (capítulo 2) e, principalmente, ressaltadas as relações notadas entre o referido 

conceito e as reflexões propiciadas pela vivência de campo, a partir da experiência do CSA 

organicamente. Em particular, iniciar-se-á contrastando os termos segurança alimentar e 

soberania alimentar. Nessa direção, será apresentada a definição de segurança alimentar, bem 

como diversas políticas públicas a ela relacionadas. Contudo, conforme apontado por vários 

autores, a segurança alimentar não garante a soberania alimentar. Será abordada, ainda, uma 

análise crítica a esse primeiro tópico e feito um aprofundamento na forma como a soberania 

alimentar se propõe a garantir um sistema agroalimentar justo, tanto para agricultores, quanto 

para os consumidores. 

Conforme diversos autores, as lutas pela agroecologia e soberania alimentar estão 

intimamente ligadas, uma vez que ambas fazem frente ao sistema agroalimentar hegemônico, 

bem como à lógica norteadora. Portanto, conceituar a agroecologia, entender a sua 

fundamentação teórica e prática, capacidade produtiva por vezes questionada, torna-se 

fundamental para a compreensão de sistemas alternativos e modalidades de circuito curto, a 

exemplo do CSA, com especial ênfase no caso do CSA Organicamente. 

 

 3.1 SEGURANÇA ALIMENTAR  

 

Debatido pelos movimentos sociais, o conceito soberania alimentar foi apresentado 

pela primeira vez em 1996 através da Declaração de Tlaxcala, na II Conferência Internacional 

da La Via Campesina, realizada no México10. Com caráter de denúncia, a declaração expõe as 

condições precárias que os trabalhadores e trabalhadoras rurais estavam submetidos, e o 

aprofundamento, a partir da Revolução Verde, e seu modelo de desenvolvimento e pacote de 

                                                           
10 O período histórico que se nota, décadas de 1980/1990, diz respeito ao aprofundamento do neoliberalismo em 

nível mundial e o acirramento dos ajustes estruturais feitos pelas agências internacionais, como o Banco Mundial 

(BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), e suas políticas que favoreciam a concentração de terras e o 

aumento da pobreza rural. 
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incrementos sobre o campo. Aponta, ainda, para a necessidade de criar alternativas aos 

sistemas agroalimentares a partir de uma “economia rural baseada no respeito a nós mesmos e 

à terra, sobre a base da soberania alimentar e de um comércio justo” (CAMPENSINA, 1996, 

p. 18, com tradução nossa). 

Afinado a esse debate, é reconhecida a importância do conceito de segurança 

alimentar. Esta última ascende no período pós 2ª Guerra Mundial, onde os quadros de fome e 

instabilidade econômica estavam profundamente agravados. Wittman (2011) indica que, à 

época, esse conceito emerge como um “princípio de desenvolvimento” para as nações, 

estando expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e no Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais de 1966. 

A primeira definição oficial de segurança alimentar foi em 1974, na Declaração 

Universal sobre a Erradicação da Fome e Desnutrição (DUEFD), produto da Conferência 

Mundial da Alimentação de 1974 (CATAÑO HOYOS; D'AGOSTINI, 2017). 

O bem-estar dos povos do mundo depende em grande medida de uma adequada 

produção e distribuição de alimentos, bem como do estabelecimento de um sistema 

de segurança alimentar mundial que assegure uma adequada disponibilidade de 

alimentos, a preços razoáveis, em todas as circunstâncias, independentemente de 

flutuações e caprichos periódicos da meteorologia e livre de pressões políticas e 

económicas, devendo assim facilitar, entre outros aspetos, o processo de 

desenvolvimento dos países em vias de desenvolvimento (DECLARAÇÃO 

UNIVERSAL SOBRE A ERRADICAÇÃO DA FOME E MÁ NUTRIÇÃO, 1974, 

s/p). 

Essa concepção de segurança alimentar foi alvo de críticas de diferentes autores, 

principalmente por parte daqueles afinados com a soberania alimentar, ao apontarem para a 

disponibilidade de alimentos (que pode ser atendida, por exemplo, a partir do comércio 

suficiente de alimentos) evitando, no entanto, o debate sobre os sistemas de produção e 

consumo de alimentos. Nessa concepção, Witman (2011) nota que a comida pode ser reduzida 

à condição de um bem de consumo, e a fome como um problema de distribuição, destituído 

da sua condição básica de direito essencial à vida humana. 

Na mesma direção, Patel (2009) aponta que uma das fragilidades do conceito de 

segurança alimentar está em não tratar o “como” para alcançar a segurança alimentar. Assim 

sendo, o não debate da viabilização da segurança alimentar acaba por se tornar uma forma 

direta de manter os sistemas hegemônicos de produção, incrementar o ideário da Revolução 

Verde, além de ser uma estratégia diplomática entre Estados nacionais. 

Criticamente, a definição de segurança alimentar evitou discutir o controle social, o 

sistema alimentar. No que diz respeito aos termos de segurança alimentar, é 

inteiramente possível pessoas ter comida segura na prisão ou sob uma ditadura. Do 
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ponto de vista estatal, a ausência de especificação sobre como a segurança alimentar 

deveria acontecer era bom senso diplomático - introduzir uma linguagem que 

comprometesse os estados membros a acordos políticos internos específicos teria 

feito a tarefa de chegar a acordo sobre definição consideravelmente mais difícil. 

Estando no limite do ajuste estrutural e de outras políticas que tiveram o efeito de 

“descampenização” sob a bandeira do aumento da segurança alimentar, aumentando 

a eficiência (Araghi, 1995), A posição da Via Campesina era que uma discussão 

sobre arranjos políticos internos era uma parte necessária da substância da segurança 

alimentar (PATEL, 2009, p. 665, com tradução nossa). 

A temática desse encontro foi sobre o reconhecimento da fome nos países “em 

desenvolvimento”. Entretanto, essa problemática não foi associada à questões estruturais do 

sistema capitalista de produção. Logo, segundo Cataño Hoyos e D’Agostini (2017), a DUEFD 

definiu estratégias que pudessem incrementar a produção de alimentos, ou seja, foi um 

instrumento internacional que legitimou e promoveu a Revolução Verde e as respectivas 

ações para o aumento da produtividade agrícola, criando a plataforma base para o monopólio 

internacional de produção de alimentos (CATAÑO HOYOS; D'AGOSTINI, 2017). 

Segundo Patel (2009), a abordagem da Via Campesina e o debate sobre a soberania 

alimentar impactaram de forma positiva o que se entendia por segurança alimentar, fato esse 

perceptível já a partir da ampliação conceitual nos documentos que seguiram. A exemplo 

disso, destaca-se o contexto de realização da primeira Cúpula Mundial da Alimentação, 

realizado em Roma, em dezembro de 1996: 

Existe segurança alimentar quando as pessoas têm, a todo momento, acesso físico e 

económico a alimentos seguros, nutritivos e suficientes para satisfazer as suas 

necessidades dietéticas e preferências alimentares, a fim de levarem uma vida ativa e 

sã (FAO, 1996, n/p). 

E mais adiante, em 2002, na realização da segunda Cúpula Mundial de Alimentação, 

houve o atrelamento de questões referentes à saúde, à educação, saneamento básico, acesso à 

água potável, entre outras dimensões reconhecidas como constituintes da segurança alimentar. 

Patel (2009) observa que, na primeira exposição da soberania alimentar, a Via 

Campesina reconhece essa lacuna e a necessidade de abordá-la explicitamente: 

No contexto de uma reunião internacional, em tempo de hegemonia inquestionável 

dos EUA, e dada a relutância dos estados em discutir os meios pelos quais a 

segurança alimentar seria alcançada, fazia sentido implantar uma linguagem com a 

qual os estados já haviam se comprometido. Assim, a linguagem da soberania 

alimentar insere-se no discurso internacional, fazendo reivindicações sobre direitos e 

democracia, os pilares da governança liberal (PATEL, 2009, p. 665, com tradução 

nossa). 

 Coca (2016) e Campos (2016) concordam que a segurança alimentar não é um 

estanque, ou seja, é um alvo de disputa por diferentes atores sociais e está em permanente 

construção. Tal fato é notado por Patel (2009) que, ao abordar as modificações sobre o 



46 
 

entendimento da segurança alimentar, diz ser possível observar uma evolução no conceito. No 

Brasil, esse tema ascendeu como Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), e teve suas bases 

firmadas a partir do Fórum Brasileiro de SAN, realizado em 2003, e na II Conferência 

Nacional de SAN, realizada em 2004. Desses encontros, temos a seguinte definição: 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é a realização do direito de todos ao 

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, 

sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 

práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que 

sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis (CONSEA, 2004, s/p). 

Maluf (2009) defende que, no Brasil, a SAN ganhou tônus de uma forma diferente em 

relação ao contexto internacional, principalmente devido à vinculação de seus princípios e 

preocupação com a soberania alimentar:  

A SAN é um objetivo de ações e políticas públicas subordinado a dois princípios 

que são o direito humano à alimentação adequada e saudável e a soberania 

alimentar. A vinculação a esses princípios e a intersetorialidade das ações diferencia 

esse enfoque dos usos correntes da “segurança alimentar” por governos, organismos 

internacionais e representações empresariais vinculadas às grandes corporações e ao 

“agronegócio” (MALUF, 2009, p. 19). 

Como marco legal, a segurança alimentar e nutricional no Brasil tem como principal 

referência a Constituição Federal de 1988. Ademais, o advento do conceito ampliado de 

saúde, que passa ser entendida para além da ausência de doença e com fortes vínculos aos 

determinantes biopsicossociais, onde a alimentação é notada como um desses11. 

Campos (2016) resgata a contribuição dos movimentos sociais que tensionam a 

construção do conceito e a sua expressão na política pública, em especial, no caso brasileiro. 

Para tanto, destaca os mecanismos de controle social, que são os conselhos de segurança 

alimentar e nutricional, e a ocorrência de fóruns e conferências nacionais de SAN, além da 

Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN)12. Outro marco importante para 

o debate da segurança alimentar e nutricional no Brasil diz respeito a inclusão da temática na 

agenda política no governo do então presidente Luís Inácio Lula da Silva, o que tornou 

possível avançar na produção de importantes dados sobre o quadro nacional em SAN. 

Costa (2014) debate a questão alimentar e a política de Soberania e Segurança 

Alimentar e Nutricional (SSAN) através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A 

                                                           
11 Além disso, é importante sinalizar a implantação da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

em 2010, onde a Soberania Alimentar é citada como um princípio no Artigo 3° e novamente no Artigo 4° como 

um dos Objetivos Específicos. 
12 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11346.htm. Acesso em 02 de 

setembro de 2019. 
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autora ressalta a importância das ações do Estado (não salvo das contradições13), por 

intermédio das formulações e implementação de políticas públicas e no apoio para construção 

de estratégias alternativas para produção e comercialização de alimentos, na criação de 

mercados institucionais, na reconexão entre produção e consumo, entre outras ações. Assim, a 

autora opta por não estabelecer uma separação/oposição entre os conceitos de Soberania 

Alimentar e Segurança Alimentar e Nutricional, tratando-os como complementares. A SSAN 

é apontada como um objetivo constituinte de um eixo estratégico para o desenvolvimento 

sustentável, indicado na III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSAN), organizado pelo CONSEA e pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), em 2007. 

Dessa forma, a partir da apreensão do que se considera por Soberania Alimentar e por 

Segurança Alimentar e Nutricional, Costa (2010) propõe uma acepção de um conceito 

ampliado, onde 

A soberania e segurança alimentar e nutricional (SSAN) é o direito dos povos 

definirem suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição 

e consumo de alimentos que garantam o acesso regular e permanente a uma 

alimentação saudável, de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente 

à luz do direito humano à alimentação adequada e saudável para toda a população. A 

SSAN deve ser pautada na pequena e média produção, respeitando suas próprias 

culturas e a diversidade dos modos camponeses, pesqueiros e indígenas de produção 

agropecuária, além de ser totalmente baseada em práticas alimentares promotoras da 

saúde, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais (COSTA, 2010, 

p. 26). 

A autora destaca, ainda, a importância do PAA e sua relevância para acesso aos 

mercados pelos pequenos agricultores, em favor da SSAN, e importante para o processo de 

aproximação das dimensões da produção e consumo de alimentos. 

 

3.2 SOBERANIA ALIMENTAR 

 

Para a construção do presente item, observou-se a importância de discutir a evolução 

das definições denotadas a cada um dos conceitos, seja soberania alimentar, seja o de 

segurança alimentar. Uma vez que é partir disso, desses valores e significados, que políticas 

serão construídas e encaminhadas para o enfrentamento e tratamento dessas questões 

(WITTMAN, 2011). 

 

                                                           
13 A autora destaca como o Estado também é permeado por contradições, e que também fortalece o modelo de 

produção hegemônico através de políticas públicas e do repasse de recurso orçamentários. 
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3.2.1 O Conceito da Soberania Alimentar 

 

Apresentado como um paradigma alternativo, com propostas concretas em nível 

teórico e prático, Wittman (2011) afirma que a soberania alimentar seguiu atraindo atenção, 

não só dos movimentos sociais e do setor não governamental, mas também das arenas 

políticas. E foi através da Declaração de Nyéléni (2007), proveniente da realização do Fórum 

Mundial pela Soberania Alimentar em Mali, que o conceito de soberania alimentar foi 

aprofundado: 

A soberania alimentar é um direito dos povos a alimentos nutritivos e culturalmente 

adequados, acessíveis, produzidos de forma sustentável e ecológica e o direito de 

decidir o seu próprio sistema alimentar e produtivo. Isto coloca aqueles que 

produzem, distribuem e consomem alimentos no coração dos sistemas e políticas 

alimentares, acima das exigências dos mercados e das empresas. Defende os 

interesses das gerações atuais e futuras. Oferece-nos uma estratégia para resistir e 

desmantelar o comércio livre e corporativo e o regime alimentar atual; orientar 

prioritariamente os sistemas alimentares, agrícolas, pastoris e de pesca para as 

economias locais e os mercados locais e nacionais; outorga o poder aos camponeses, 

à agricultura familiar, a pesca artesanal e o pastoreio tradicional; coloca a produção 

alimentar, a distribuição e o consumo como bases para a sustentabilidade do meio 

ambiente, social e econômica (DECLARAÇÃO DE NYÉLÉNI, 2007, s/p). 

Foi, então, a partir de tal declaração, que se iniciou o esforço para debater as estruturas 

que sustentam os sistemas agroalimentares e que têm se desenvolvido, com quais valores, 

racionalidade e atendendo a que interesses. Atenta, portanto, para a necessidade de haver uma 

mudança paradigmática, ou seja, é urgente que as necessidades humanas, ambientais e 

econômicas estejam em equilíbrio e estejam acima dos ditames mercadológicos e 

empresariais. 

Wittman (2011) afirma que a ausência desse debate, junto a segurança alimentar, é 

alvo de críticas em diferentes obras. Assim, destacam que, ao não pautar a correlação de 

forças dentro dos modos de reprodução capitalista, não se questiona o principal agente 

produtor da fome e da exclusão social existentes no campo e na cidade (COCA, 2016). 

Siliprandi (2002) concorda e afirma que os problemas estruturais, aqueles que estão 

intrínsecos ao modo de produção capitalista, que é baseado na exploração da mão de obra, na 

tecnificação exagerada e na apropriação dos meios de produção, são os causadores da 

insegurança alimentar14. 

                                                           
14 O tema da insegurança alimentar é desenvolvido por Le Bihan et al (2002). O autor esclarece que o acesso ao 

alimento está reduzido às regras e ditames mercadológicos, de produção em massa e lucro a qualquer custo. 

Assim, para o alcance desses objetivos, a indústria agrícola e alimentícia capitalista lançam mão do uso abusivo 

de agrotóxicos, da desvitalização e do alto grau de processamento dos alimentos, além da degradação ambiental 

causado pelas monoculturas e pelo uso irracional dos recursos naturais. Portanto, tem-se ao fim dessa cadeia 
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No entanto, o que se verifica é o crescente discurso sobre o desenvolvimento agrícola 

ganhando espaço na agenda internacional, preconizando a ampliação da produção de 

alimentos a partir da instalação de infraestrutura e logística que vise maximizar a produção, os 

ganhos e a integração entre mercados em nível global. 

Campos (2016) afirma que esse discurso sobre o “desenvolvimento”, por diversas 

vezes, vai acompanhado do argumento de “garantia da segurança alimentar”, “assegurar a 

segurança alimentar”. Trata-se, portanto, de uma estratégia para a criação da sensação de que 

medidas sobre a alimentação estão sendo tomadas por parte dos Estados. No entanto, “ela [a 

proposta de segurança alimentar] é utilizada para que a relação do capitalismo com o mercado 

de alimento seja apresentada sob nova roupagem, contudo, com os mesmos elementos 

estruturais” (COCA, 2016, p. 82). 

O que se pode observar é que trata-se de um conceito em disputa e incorporado por 

diferentes atores sociais. Tal disputa fica evidente no percurso histórico traçado por Campos 

(2016) que observa que a segurança alimentar é influenciada por interesses dos organismos 

internacionais, movimentos sociais e, muitas vezes, pode ser este conceito capturado e 

apropriado pelo discurso das empresas transnacionais ligadas ao setor agroalimentar. Como 

exemplo, o autor traz o texto de divulgação da Monsanto (2015) sobre os desafios da 

produção agrícola e dos transgênicos. 

O termo segurança alimentar representa, nos dias atuais, uma discussão que se 

estende aos mais diferentes contextos. Saúde, política, economia, sustentabilidade, 

tecnologia, educação... E evitar que o mundo inteiro sofra com a escassez de 

alimentos é uma responsabilidade de todos. Nossas atitudes – ou a falta delas – irão 

refletir diretamente no prato de comida das próximas gerações (MONSANTO, 2015, 

s/p). 

 Com fortes vínculos às características e necessidades locais, aspecto que será debatido 

no item seguinte, a soberania alimentar se estabelece a partir de bases que determinam fortes 

críticas sobre como a segurança alimentar pode ser capturada em favor dos interesses 

hegemônicos.  

Notável a partir da Declaração de Nyéline, outro elemento importante e constitutivo da 

soberania alimentar diz respeito a valorização dos mercados locais e nacionais, como 

representantes de uma alternativa aos ditames capitalistas hegemônicos para produção e 

consumo alimentos. 

                                                                                                                                                                                     
perversa, um alimento totalmente desprovido do seu potencial nutritivo, onde, ainda que pessoas tenham acesso 

ao mesmo, não estão seguras quanto a sua qualidade e consequências à saúde. 
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A valorização dos circuitos curtos e locais remete à ideia que Wittman (2011, p. 90, 

com tradução nossa) chama de “comida de algum lugar”15, em que, ao ter como foco a 

produção de alimentos de modo coerente às condições locais, respeito à biodiversidade e ao 

agricultor, reconectando-os, assim como reconectando as relações entre produtor-consumidor, 

nota-se um potencial para o restabelecimento da fissura metabólica provocada pelo sistema 

capitalista de produção (WITTMAN, 2011). 

O privilegiamento dos mercados locais/nacionais remete-nos ao debate sobre a escala, 

presente no conceito de soberania alimentar, onde possui fortes interações com o local e foi 

difundido por um movimento social de abrangência internacional e transescalar16, que é La 

Via Campesina (NIEMEYER, 2014). Torna-se notável, assim, o que Coca (2016, p. 75) 

chama de “uma articulação de escalas que funciona como alternativa ao regime alimentar 

corporativista”. 

Campos (2016) considera como “o direito democrático e o poder dos países e 

comunidades de determinar a produção, distribuição e consumo de alimentos de acordo com 

sua preferência e culturas tradicionais” (CAMPOS, 2016, p. 41). 

No entanto, a soberania de um Estado não deve significar a subordinação de outros. 

Tal fato é observado por Patel (2009) que aponta para os acordos comerciais estabelecidos 

pela União Europeia e o sul global e acrescenta que a análise da garantia do direito à 

soberania alimentar não pode ter um fim em si: “é vital considerar as políticas substantivas, 

processos e políticas que vão para compensar a soberania alimentar” (PATEL, 2009, p. 669, 

com tradução nossa). 

Sobre o papel do Estado, Coca (2016) esclarece que este é contraditório, uma vez que, 

apesar de expressar majoritariamente os interesses das classes hegemônicas, é penetrável, 

permeável por demandas populares e as absorve. Logo, analisa a soberania alimentar dentro 

de uma política pública (uma ação do Estado), visto que este é tomado como o indutor do 

desenvolvimento, e assim, “(...) disputar a escala do Estado-Nação é fundamental para a 

ocorrência de mudanças significativas nos sistemas alimentares” (COCA, 2016, p. 96). 

Nesse sentido, o projeto da soberania alimentar diz respeito a repensar o papel dos 

Estados. Pode-se apreender sobre tal questão a partir da seguinte observação de McMichael 

(2016): 

                                                           
15 Esse conceito remete ao ideário que deu original ao modelo de CSA: Do japonês Teikei, tem como tradução 

“comida com cara do produtor” (HITCHMAN, 2015). 
16 Wittman (2011) afirma que, por demanda das mudanças na economia política global, os movimentos sociais 

rurais têm se tornado “policêntricos”, ou seja, localizam-se e também se internacionalizam, integrando e 

desenvolvendo demandas dos sistemas alimentares locais, regionais e internacionais. 
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O movimento de soberania alimentar, reconhecendo a cumplicidade estatal no 

projeto de mercado liberal, busca reconstituir o Estado (e suas relações espaciais) 

por meio de uma política de “cidadania agrária” (WITTMAN, 2009). Essas políticas 

visam colocar de novo em foco os direitos coletivos, formar coalizões com outros 

movimentos de justiça social e integrar as relações sociais às ecologias em vez de 

aos mercados (MCMICHAEL, 2016, p. 87). 

No trecho acima, McMichael (2016) afirma que o movimento da soberania alimentar 

objetiva repensar o papel/atuação do Estado a partir de uma lógica da “cidadania agrária”, 

conceito esse cunhado por Wittman (2011) e que traz importantes elementos para se entender 

a soberania alimentar. 

A autora afirma que a “cidadania agrária” congrega lutas por “questões políticas, 

direito e práticas ecológicas”, e reconhece no advento do capitalismo a criação de fissuras, 

lacunas nas relações entre humanos, e humanos e natureza, que se constituiu através da “troca 

ecológica e degradação ambiental”. Nesse sentido, o conceito da “cidadania agrária” 

reconhece a necessária participação de diferentes vozes: (i) humanos, (ii) natureza (como um 

“ator ‘animado’ que molda e restringe a atividade humana”) como importantes atores capazes 

de formular políticas e práticas que geram mudanças no sistema agrícola (WITTMAN, 2011, 

p. 93, com tradução nossa). 

O conceito cunhado por Wittman (2011), ao reforçar a necessidade de relações 

equitativas entre humanos e natureza, balizadas não em critérios mercadológicos, remete e 

reforça a importância da agroecologia como prática e como ciência capaz de realizar essa 

convergência de valores e saberes. 

Sobre a segunda geração, Coca (2016) traz algumas importantes características para 

pensar aspectos da Soberania Alimentar: 

i) A construção de pontes entre os consumidores urbanos e os produtores de 

alimentos que vivem próximos a eles através de diversas estratégias de reconstrução 

dos sistemas alimentares locais; ii) o incentivo para que a população torne-se mais 

ativa na discussão sobre o sistema alimentar; iii) a construção de um maior vínculo 

social em detrimento da penetração das relações de mercado nas esferas das vida 

comunitária; iv) a primazia da resiliência sobre a eficiência e; v) a proposição da 

Agroecologia como uma “visão de mundo” alternativa para o campo (COCA, 2016, 

p. 104). 

Coca (2016) esclarece a importância dos movimentos sociais e da sociedade civil 

como frentes de resistências às formas globalizadas e neoliberal para produção e 

comercialização de alimentos, defendendo, assim, que a soberania alimentar ocorre na escala 

local, de cada comunidade, sem, entretanto, desconsiderar que 

para que isso [a Soberania Alimentar] ocorra é fundamental um processo de 

articulação com outros níveis escalares como o Estado-Nação, a região e globo. Isso 
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se dá por meio da própria La Via Campesina, governos e movimentos 

socioterritoriais e socioespaciais (COCA, 2016, p. 92). 

Patel (2009) afirma que a soberania alimentar é uma pré-condição lógica para a 

segurança alimentar. Coca (2016) reforça a tese de Patel (2009) ao colocar que não é possível 

haver um quadro de segurança alimentar sem que haja a preocupação sobre a forma com que 

os alimentos estão sendo produzidos. Portanto, não há Segurança Alimentar sem que haja a 

priori Soberania Alimentar (COCA, 2016). 

Campos (2016) vê a agroecologia como um importante passo para a construção de 

alternativas para produção de alimentos com capacidade de religar os conhecimentos e 

práticas dos agricultores, além de ser capaz de construir novas relações com o ambiente. Esse 

conceito não se resume às instâncias de participação e formulação de políticas públicas, mas 

recoloca o sentido político às lutas, à mobilização de pessoas e à reivindicação do uso das 

forças produtivas e à defesa dos recursos naturais. Diz respeito, assim, à capacidade dos 

Estados em autodeterminarem, em 

enfrentar uma lógica de dominação e reprodução do capital ao nível local e global. 

Quando se assevera o direito de escolher e decidir sobre o que produzir e como se 

alimentar busca-se criar as condições para emancipação social apontando para a 

construção de outras lógicas e modelos de produção e consumo (CAMPOS, 2016, p. 

144). 

McMichael (2016) apresenta o movimento pela soberania alimentar como requerente 

não só pelo direito de produzir, mas também pelo controle da produção. Este diz respeito à 

recuperação da terra, a “soberania da terra”. A soberania alimentar guarda valores éticos, que 

têm seus contornos definidos coletivamente, de forma participativa. O autor esclarece que o 

movimento pela soberania alimentar é profundamente crítico ao regime alimentar cunhado 

pelo capital, onde o alimento é reduzido à condição de mercadoria, desprovido da sua 

característica fundamental enquanto direito humano à sobrevivência, reafirmando o que o 

autor chama de “regime de fome”. O amadurecimento do movimento pela soberania alimentar 

tem registrado crescente compromisso com a agroecologia, e no reconhecimento dos 

pequenos agricultores como capazes de alimentar e manejar a terra de forma menos onerosa. 

3.2.2 Os desafios da Soberania Alimentar 

 

Bernstein (2015) levanta questões que provocam “ceticismo” em relação à proposta da 

soberania alimentar. Uma delas diz respeito à capacidade de alimentar o mundo a partir de sua 

lógica. Wittman (2011) afirma que essa é uma preocupação presente no movimento de 

soberania alimentar: Como produzir mais com o mesmo espaço de terra e reduzindo os 
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impactos ambientais? A procura por responder essa questão aproximou de forma crescente o 

movimento da soberania alimentar a agroecologia, cujos proponentes defendem: “o modelo 

agroecológico de produção de alimentos argumenta que o aproveitamento da diversidade pode 

levar a uma maior produtividade e resiliência à vulnerabilidade ecológica e a mudança 

climática” (WITTMAN, 2011, p. 95, com tradução nossa). 

Machado e Machado Filho (2014) reforçam a necessidade desse debate ao afirmarem 

que nenhuma tecnologia é válida caso não seja aplicável em diferentes escalas. E, sendo a 

agroecologia uma proposta que visa fazer frente ao agronegócio, os esforços devem estar 

voltados sobre como alimentar o mundo. Apesar disso, alertam os autores, tais afirmações 

pouco se aproximam com o ideário de “quanto maior, melhor”, ao contrário. Afirmam que o 

culto ao “passado” é ingênuo e pouco producente. Assim, propõe a necessidade de somar 

saberes: ciência, tecnologia, saber dos agricultores; em busca de uma nova racionalidade para 

a produção de alimentos e de “relacionamento” com a natureza. 

Esse debate é amplamente discutido pelos movimentos sociais e outros espaços de 

conhecimento, apontando para a necessidade de diversificação de experiências populares e de 

políticas públicas que fortaleçam a descentralização dos sistemas agroalimentares, 

promovendo ações para soberania alimentar.  

 

3.3 AGROECOLOGIA 

 

O presente item abordará a agroecologia e a sua relevância para construir formas 

alternativas ao sistema agroalimentar, sua forma de pensar a agricultura e as relações 

ambientais e sociais, onde, para além do consumo saudável, preconiza por relações justas 

desde o campo à mesa. Será apontado, também, a relação da agroecologia e a construção de 

alternativas alimentares.  

 

3.3.1 O conceito da agroecologia 

 

Progressivamente, tem-se notado o destaque que os movimentos sociais têm ganhado 

na luta e denúncia ao sistema agroalimentar hegemônico e a realidade vivida pelos 

trabalhadores e trabalhadoras do campo. Esses movimentos são identificados por Guzmán 

(2010) como expoentes para a criação de formas mais justas para a produção, distribuição e 

consumo de alimentos, com vistas à soberania alimentar. 
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Nesse sentido, diagnósticos participativos e reavaliação das formas locais de 

governação dos recursos naturais, como processo de acompanhamento aos 

movimentos camponeses que desenvolvem a Agroecologia, eles pretendem gerar 

mercados alternativos, onde aparecem mecanismos que impedem a extração 

excedente, outro aspecto essencial para o bem desenvolvimento da soberania 

alimentar (GUZMÁN, 2010, p. 14). 

A íntima relação entre os conceitos de agroecologia e soberania alimentar é um tema 

amplamente estudado17. Ambos preconizam que aqueles que produzem, distribuem e 

consomem alimentos devem estar no centro das decisões sobre políticas e modelos 

alimentares, além de pontuarem a necessidade de criação de alternativas de base local, que 

estejam comprometidas com as condições sociais, ambientais e culturais. 

Os sistemas de produção fundado em princípios agroecológicos são biodiversos, 

resilientes, eficientes do ponto de vista energético, socialmente justo e constituem os 

pilares de uma estratégia energética e produtiva fortemente vinculada à noção de 

soberania alimentar (ALTIERI, 2012b, p. 15). 

Para Guzmán (2010), a agroecologia é um processo que conjuga tanto o pensamento 

científico, quanto a prática e pensamento popular. Assim, a define como: “manuseio de 

abordagem ecológica dos recursos naturais através de formas de ação social coletiva para o 

estabelecimento de sistemas de controle participativo e democrático, nos campos da produção 

e circulação de alimentos” (GUZMAN, 2010, p. 10). Leff (2002) concorda e acrescenta a 

capacidade dos sistemas agroecológicos em prover a subsistência e a segurança alimentar das 

comunidades rurais. 

Nesse mesmo sentido, Altieri (2012b) conceitua agroecologia como uma ciência e 

como um conjunto de práticas que estão comprometidas com os saberes dos agricultores 

locais, com suas experiências no manejo e conservação do ambiente e para produção de 

alimentos. Reconhece-se, portanto, a capacidade destes em prover o abastecimento de 

alimentos para os mercados locais, através, principalmente, de circuitos curtos. 

O comprometimento da agroecologia com formas alternativas para a produção, 

distribuição e consumo de alimentos é notado a partir da caracterização feita por Guzmán 

(2010), que corresponde à três dimensões: Ecológica, Socioeconômica e Sociopolítica, que 

são respectivamente: (i) o manejo ecológico e sustentável dos recursos naturais; (ii) 

compatível e possível através de ações locais de desenvolvimento endógeno; e, por fim, (iii) a 

capacidade de gerar processos de transformação social e da relação entre agricultores e 

consumidores, e, junto a movimentos sociais, influir em políticas públicas. 

                                                           
17 Guzman (2010), Altieri (2012a; 2012b), Guhur e Toná (2015), McMichael (2016), entre outros autores. 



55 
 

A importância de que hajam políticas públicas é indicada por Altieri (2012b), uma vez 

que essas são capazes de consolidar o potencial produtivo18 das práticas agroecológicas, por 

meio do fomento de novas experiência.  

 

3.3.2 A Capacidade Produtiva do Sistema Agroecológico 

 

Dado o potencial produtivo com o importante diferencial de respeito à biodiversidade, 

sem a utilização de aditivos químicos e, por vezes, com rendimentos maiores, Altieri (2009) 

resgata o caso mexicano, no qual foi possível dobrar a capacidade produtiva com base na 

combinação de três culturas, reafirmando, deste modo, a capacidade produtiva da policultura 

em relação a monocultura. 

No México, um terreno de 1,73 hectares tem que ser plantado com uma monocultura 

de milho para produzir a mesma quantidade de alimentos produzidos por um hectare 

plantado com uma mistura de milho, abóbora e feijão. Além disso, a policultura de 

feijão-abóbora-milho produz até 4t ha-1 de matéria seca que cai no chão, comparado 

a 2t em uma monocultura de milho (ALTIERI, 2009, p. 41, com tradução nossa). 

Leff (2002) e Altieri (2009) notam que, apesar de por vezes apontada como 

“improdutivas” e “atrasadas”, as pequenas produções dedicadas ao policultivo são 

consideravelmente mais produtivas do que as grandes, as quais se dedicam exclusivamente a 

uma cultura.  Além disso, a diversidade de culturas é eficiente contra as perdas produtivas por 

doenças e pragas, diminuem a erosão dos solos, controle de infestantes, melhora 

aproveitamento hídrico e solar, e são menos vulneráveis à perdas de produção e flutuações 

econômicas. Tais fatores colaboram diretamente para a permanência, e em condições dignas, 

do trabalhador no campo.  

O autor segue explicando que os pequenos agricultores e suas terras têm se mostrado 

mais resistentes às mudanças climáticas do que poderia ser previsto. 

Vários estudos documentaram amplamente que os pequenos agricultores podem 

produzir a maior parte da comida que as comunidades rurais e urbanas precisam em 

meio à mudança climática e os emergentes custos energéticos. (N. Uphoff and M. A. 

Altieri et al, 1999). A evidência é conclusiva: os novos métodos agroecológicos e 

tecnologias encabeçadas por agricultores, ONGs e algumas organizações locais ao 

redor do mundo já estão contribuindo o suficiente para a segurança alimentar a nível 

local, regional e nacional (ALTIERI, 2012a, p. 28). 

A capacidade produtiva, aliada à conservação e preservação da biodiversidade, 

compõe a dimensão econômica da agroecologia, conforme notado por Machado e Machado 

                                                           
18 A capacidade produtiva é outro aspecto notado em diferentes bibliográficas, como: Vivas (2011a), Altieri 

(2009), Guzman (2010), McMichael (2016), cujo os trabalhos utilizam de diferentes exemplos empícos. 
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Filho (2015), em que, para além da capacidade de gerar resultados financeiros positivos, é de 

grande importância que as externalidades (sociais, ambientais) sejam compatíveis. 

A não ser em um processo produtivo que não agrida ao solo, que não utilize 

agrotóxico nem fertilizantes de síntese química, sem monoculturas e sem 

concentração, é inviável produzir sem engendrar externalidade ambientais negativas 

(MACHADO & MACHADO FILHO, 2015, p. 192). 

A defesa da agroecologia como prática sustentável e coerente com as formas locais de 

produção de alimentos representa o confronto direto com o projeto capitalista para o campo e 

suas formas homogeneizadoras e monopolistas de produção. E um desafio quando se propõe a 

pensar o escalonamento da agroecologia diz respeito à filiação dos interesses hegemônicos 

nas diferentes esferas públicas e institucionais, vinculadas, também, à ciência, e: 

(...) continuam respaldando a pesquisa e o desenvolvimento agroindustrial, enquanto 

que a pesquisa e o desenvolvimento da Agroecologia e dos enfoques sustentáveis 

têm sido ignorados ou mesmo condenados ao esquecimento na maioria dos países 

(ALTIERI, 2012b, p. 17). 

A relevância do papel da ciência e a urgência de diálogos com a agroecologia, assim 

como com os saberes tradicionais, será o debate a seguir. 

Guzman (2010) nota que a agroecologia não é diametralmente oposta à ciência e à 

pesquisa. Entretanto, denuncia como essa vem negligenciando o saber tradicional e enfatiza a 

necessidade de reequilibrar o poder dentro das diferentes áreas e saberes, onde não há saber 

dominante ou relações hierarquizadas. 

A crítica da agroecologia à "ciência agronômica" convencional »não deve ser 

entendido como uma rejeição generalizada para a ciência, mas a sua consideração 

como um preconceito, juntamente com outras formas de conhecimento, desempenha 

um papel limitado na resolução de problemas e não pode ser confundido, como é 

comumente o caso, com o sabedoria A ciência deve ser entendida como um meio de 

geração de conhecimento, entre outros necessários Eles incorporam um componente 

ético essencial. Em não poucos casos ciência é transformada em uma estrutura de 

poder que desenvolve um processo de legitimação recíproca entre os interesses 

benéficos do crescimento econômico e da «Sistema social da ciência». A primeira 

reclamação autoridade baseada na ciência enquanto ciência é exaltado pelo poder 

dos "padrões" da estrutura poder político e econômico global, que financia a 

pesquisa e extensão (GUZMAN, 2010, p. 11, com tradução nossa). 

Altieri (2009) concorda e afirma que a associação entre os diferentes saberes pode ser 

frutífera e significativa para o avançar com a proposta da agroecologia:  

Sem dúvida, o conjunto de práticas tradicionais de gestão ainda usada por muitos 

agricultores com poucos recursos, representa um recurso rico para pesquisadores 

que procuram criar novos agroecossistemas bem adaptado às circunstâncias 

agroecológicas e socioeconômicas locais dos camponeses. Os camponeses eles usam 

uma variedade de técnicas, muitas das que são bem adequados às condições locais. 

As técnicas tendem a ser intensivo em conhecimento, em vez de capital intensivo, 
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mas claramente nem todos são eficazes ou aplicável, portanto eles podem ser 

necessários modificações e adaptações (ALTIERI, 2009, p. 05, com tradução nossa). 

Guhur e Toná (2015) fazem referência entre a relação da agroecologia, a ciência e a 

tecnologia, de modo que a agroecologia, ao reconhecer as populações do campo como 

portadores de um saber legítimo e como sujeitos privilegiados por conservarem e 

reproduzirem seus saberes por milênios, não o faz em detrimento da ciência e da tecnologia, 

mas trata da necessidade de haver um diálogo entre os saberes. 

A necessidade desse diálogo é indicada por Martínez Alier (2012): 

O movimento pela justiça ambiental tem fornecido exemplos de ciência 

participativa, como os que respondem pela denominação de “epidemiologia 

popular”. No Terceiro Mundo, a combinação de ciência formal com a informal, a 

concepção de “ciência com pessoas”, antes que uma “ciência sem as pessoas”, 

caracteriza a defesa da agroecologia tradicional de grupos camponeses e indígenas, 

com os quais há muito que ser aprendido através de um autêntico diálogo de saberes 

(MARTÍNEZ ALIER, 2012, p. 36). 

As profundas relações entre a agricultura e as diferentes dimensões sociais, 

econômicas e ambientais apontam que uma transformação ecológica não pode ser promovida 

sem que existam profundas modificações nas arenas sociais, políticas, culturais e econômicas, 

uma vez que essas “moldam e determinam a agricultura” (ALTIERI, 2009, p. 10). 

Altieri (2012a) observa a necessária criação de um canal ativo de escuta dos saberes 

tradicionais e de compartilhamento com outros produtores, a apreensão de novas tecnologias, 

atenção às suas necessidades e dar-lhes o lugar para interferir na formulação da agenda 

política, de forma a permitir o fortalecimento, o desenvolvimento e a capacidade de resolução 

de problemas à nível local. Reafirma, ainda, a necessidade de criação de esquemas locais de 

distribuição e comercialização de alimentos com preços justos e com mecanismos que 

conectem os agricultores diretamente com a população. 

Outro ponto importante de diálogo entre agroecologia e a soberania alimentar diz 

respeito ao mercado internacional. Coca (2016) esclarece que a construção da soberania 

alimentar não requer supressão do comércio internacional, mas sim a modificação das regras 

que o legitimam. Notamos, portanto, a mudança de um paradigma, em que a produção de base 

agroecológica seria a responsável pelo fornecimento de alimentos para a maior parte da 

população e não um nicho de mercado. Assim, o mercado internacional teria duas finalidades: 

i) criar a possibilidade de que nos casos em que uma região fosse autossuficiente em 

alimentos, seus produtores pudessem comercializar parte de sua produção e; ii) 

oferecer os alimentos necessários para as pessoas que vivem em regiões dotadas de 

obstáculos para uma satisfatória produção agrícola (COCA, 2016, p. 110). 
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Sob as regras do livre-mercado, esclarece Coca (2016), os governos deixam de 

proteger os agricultores familiares, enquanto assistem a expansão das grandes corporações, 

onde o alimento incorpora formas mercadológica, despojado do seu caráter de direito 

essencial à vida. Dessa forma, o autor atenta para a importância das intervenções do Estado e 

das políticas públicas em criar melhores condições para camponeses, bem como para os 

consumidores em condição de vulnerabilidade social. 

O agronegócio ameaça a permanência dos pequenos agricultores junto à terra, de 

modo que a expansão do capitalismo no campo, processo este que foi potencializado com a 

Revolução Verde, e as agressões ecológicas signifiquem diretamente agressões contra as 

condições de existência dos camponeses (GUHUR & TONÁ, 2015). 

Esses efeitos têm impacto sobre a vulnerabilidade e sobre a condição dos 

trabalhadores em países da periferia do capitalismo, e isso faz parte da racionalidade 

econômica presente na forma como o capitalismo distribui e espacializa os seus danos, 

conforme explica Acselrad (2015): 

(...) a racionalidade econômica justificava que os países periféricos fossem o destino 

dos ramos industriais mais danosos ao meio ambiente. Dois argumentos eram 

apresentados. O primeiro, é que os mais pobres, em sua maioria, não vivem mesmo 

o tempo necessário para sofrer os efeitos da poluição ambiental. O segundo alega 

que a “lógica econômica”, pode-se considerar que as mortes em países pobres têm 

custo mais baixo do que nos ricos, pois os moradores dos países mais pobres 

receberiam, em média, salários mais baixos (ACSELRAD, 2015, p. 61). 

Tal fato é notado por Vivas (2011a) quando cita a crise alimentar nos anos de 2007 e 

2008, cujo o aumento vertiginoso dos preços dos alimentos colocou muitas pessoas em 

situação de fome por simplesmente não poderem adquirir alimentos, não terem poder de 

compra. Essa crise afetou, em particular, os países do sul, onde há pessoas que destinam cerca 

de 50 a 60% do seu orçamento para compra de alimentos. Contraditoriamente, nunca viu-se 

uma produção de cereais tão volumosa.  

Foi nesse mesmo período histórico, pós inúmeros escândalos de contaminação 

alimentar, que Vivas (2011b) observou a crescente tomada de iniciativas, principalmente 

grupos de consumo agroecológico, sendo esse um período ativo no movimento “anti-

globalização”, que fortaleceu as bases de relações locais, além da constante conscientização 

sobre os efeitos do modelo agroalimentar sobre a saúde.  

O modelo do CSA é anterior ao apontado pela autora, mas também nasce de um 

período pós contaminação dos solos por mercúrio. Para além das consequências para a vida 

humana, o CSA conta com diretrizes que refletem sobre os impactos nos diferentes níveis 

sociais e ambientais. Tais aspectos serão melhores discutidos no capítulo seguinte.  



59 
 

CAPÍTULO 4 – COMUNIDADE QUE SUSTENTA A AGRICULTURA (CSA)  

 

Considerada uma forma de circuito curto, o CSA caracteriza-se como venda direta 

entre produtores e consumidores, posto que suprime a figura do intermediário. 

A construção deste capítulo se faz a partir da caracterização do CSA, com vistas a 

entender seus objetivos e valores constitutivos. Para tanto, serão resgatadas algumas 

experiências em diferentes lugares do mundo, incluindo o Brasil, no qual a experiência do 

CSA chegou em períodos mais recentes. 

Além disso, estarão presentes dados relativos à pesquisa de campo, realizada junto aos 

organizadores, agricultores e consumidores do CSA Organicamente, situado na cidade do Rio 

de Janeiro e criado em 2014. Para tanto, será feito um comparativo da experiência carioca 

com as notadas a partir da bibliografia e experimentadas em outros lugares do mundo, com 

atenção para as suas especificidades.  

 

4.1 UM HISTÓRICO DO CSA NO MUNDO E NO BRASIL 

 

O modelo do CSA surgiu no Japão, por volta da década de 1970, e chamava-se Teikei, 

que significa comida com cara do agricultor (do inglês “food with face of the farmer”) 

(URGENCI, 2016). A experiência teve início após um episódio de contaminação de alimentos 

por mercúrio, quando um grupo de mulheres se organizou para comprar seus alimentos dos 

agricultores orgânicos locais (HITCHMAN, 2015). Já na década de 1980, a experiência se 

espalhou por diferentes países da Europa e nos EUA. 

Nesse sentido, temos no termo Teikei a ideia apontada como originária do que é o 

CSA, definido pela Associação Japonesa de Agricultura Orgânica como: 

[...] "Teikei" é uma ideia para criar um sistema de distribuição alternativo, não 

dependendo do mercado convencional. Embora as formas de "teikei" variem, é 

basicamente um sistema de distribuição direta. Para realizá-lo, o (s) produtor (es) e o 

(s) consumidor (es) mantêm conversas e contatos para aprofundar seu entendimento 

mútuo: ambos fornecem trabalho e capital para apoiar seu próprio sistema de 

entrega. [...] O movimento da agricultura orgânica japonesa começou com esse 

sistema "teikei". "Teikei" não é apenas uma idéia prática, mas também uma filosofia 

dinâmica para fazer as pessoas pensarem em um modo de vida melhor, seja como 

produtor ou como consumidor através de sua interação (JAPAN ORGANIC 

AGRICULTURE ASSOCIATION, 1971, s/p, com tradução nossa). 

A definição do que é o CSA é apontada por diferentes bibliografias como: “um 

modelo de inovação social” (URGENCI, 2016), “tecnologia social inovadora” (JUNQUEIRA; 
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MORETTI, 2018), “estratégia de marketing” (BROWN; MILLER, 2008), “abordagem 

promissora” (ERTMAŃSKA, 2015), “um modelo alternativo” (HITCHMAN, 2015). 

A iniciativa tomou proporções globais com a rede Urgenci, que congrega as 

experiências em nível global, mas há muitas experiências que não estão necessariamente 

vinculadas à referida rede, a notar, principalmente, casos nos EUA. A Urgenci Internacional 

se nomeia como uma rede internacional para CSAs. Congrega mais de 50 participantes 

internacionais, e foi fundada em 2004, em Aubagne, na França. 

Urgenci é a organização internacional que facilita as conexões entre redes nacionais 

e locais de CSA através da crença compartilhada nos valores centrais da 

Agroecologia: Soberania Alimentar, Economia Solidária e Biodiversidade. Urgenci 

tem como objetivo disseminar e defender a CSA. Urgenci também apoia a 

construção de novas redes regionais e nacionais de CSA. Em quase 10 anos de 

existência, Urgenci alcançou reconhecimento internacional, e o movimento CSA 

agora envolve cinco continentes e 1,5 milhão de pessoas (URGENCI19, 2019, s/p, 

com tradução nossa). 

O CSA se expandiu fortemente, na China por exemplo, onde conta com mais 800 

experiências (HITCHMAN, 2015). Segundo dados da Urgenci, atualmente na Europa há 

4.792 iniciativas que fornecem alimentos para quase um milhão de pessoas (URGENCI, 

2016)20.  

A Figura 2 indica a distribuição geográfica das experiências de CSA pelo mundo. É 

notável a sua maior incidência no norte global, principalmente na Europa e nos EUA, onde há 

países já mencionados com significativos números de experiências vinculadas e não 

vinculadas à rede internacional Urgenci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Disponível em: https://urgenci.net/common-pledge/. Acesso em 31 de agosto de 2019.  
20 Em cada país, a experiência de CSAs assumiu um nome diferente. Por vezes, dentro de um mesmo país, há 

nomenclatura diferentes. Isso faz parte do que a bibliografia aponta para a conformação da experiência a partir 

das características de cada lugar. Alguns desses exemplos foram elencados na página eletrônica da Urgenci: 

Equiterre, Canada; GASAP-Bruxelles, Groupes d’achat solidaires de l’Agriculture paysanne, Belgica; JOAA, 

Japanese Organic Agriculture Association, Japão; Miramap Mouvement interrégional des Amap, França; 

Solidarische Landwirtschaft, Alemanha; UKCSA Network, United Kingdom Community Supported Agriculture 

Network, Reino Unido. 
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Figura 2 - Mapa de experiências de CSAs no mundo 

 

Fonte: Adaptado a partir dos dados da Urgenci. Organizado por Sales e Moreira, 2019. 

 

No Brasil, o modelo CSA chegou em períodos mais recentes, havendo relatos de que a 

primeira experiência ocorreu em 2015, no estado de São Paulo (JUNQUEIRA; MORETTI, 

2018). Atualmente, o Brasil já conta com uma rede própria de articulação de CSAs, o CSA 

Brasil: 

CSA BRASIL é uma organização sem fins lucrativos que constrói, como modelos, 

projetos agrícolas baseados na comunidade, nos quais os agricultores podem se 

orientar para garantir um futuro a pequenos empreendimentos agrícolas. O CSA 

BRASIL também acompanha e supervisiona estes projetos em forma de rede, que já 

se espalhou por todo o Brasil. O objetivo é, ao contrário de uma monocultura, 

desenvolver uma diversidade na agricultura na qual as fazendas e seus trabalhadores 

tem garantida uma renda equilibrada, sólida e são apoiados no processo de transição 

para uma agricultura ecológica (CSA BRASIL, 2019, s/p).21 

Com as atividades iniciadas em 201122, em 2017 a rede CSA Brasil já registrava cerca 

de 50 experiências de CSA espalhadas pelo território nacional (Quadro 4), sendo cinco dessas 

alocadas na cidade do Rio de Janeiro23. 

                                                           
21 Disponível em http://www.csabrasil.org/csa/. Acesso em 21 de agosto de 2019. 
22 Disponível em http://www.csabrasil.org/csa/. Acesso em 31 de agosto de 2019. 
23 Das cinco experiências, duas referem-se à CSA Organicamente em dois diferentes núcleos: Núcleo Humaitá, e 

o Núcleo Laranjeiras. Outras duas iniciativas são categorizadas no site da CSA Brasil como “em processo de 

criação”, e a última é a CSA A.Ch.A - Associação de Chefs e Agricultores Familiares Agroecológicos - Feira da 

Glória. 
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Quadro 4 - Experiências de CSAs existentes no Brasil, dividido por regiões, em maio de 2017 

REGIÕES ESTADOS Nº CSAS 

Sudeste 

São Paulo 30 

Rio de Janeiro 4 

Minas Gerais 4 

Subtotal 38 

Sul 

Santa Catarina 3 

Paraná 2 

Rio Grande do Sul 2 

Subtotal 7 

Centro-Oeste 

Distrito Federal 1 

Mato Grosso do Sul 1 

Subtotal 2 

Nordeste 
Pernambuco 2 

Subtotal 2 

Norte 
Amazonas 1 

Subtotal 1 

TOTAL   50 
Fonte: Junqueira e Moretti (2018). 

 

No Brasil, contempla-se a maior incidência de experiências de CSAs nas regiões Sul e 

Sudeste, a notar, principalmente, o estado de São Paulo, local da primeira experiência de CSA 

no Brasil e onde estão localizadas, atualmente, mais da metade das experiências nacionais, 

conforme pode ser verificado a seguir (Figura 3). 
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Figura 3 - Mapa de Localização das Experiências de CSAs no Brasil 

 

Fonte: Adaptado a partir das informações do CSA BRASIL. Organizado por Sales e Moreira, 2019. 

 

Apesar de já contar com um número de experiências significativas, Junqueira e 

Moretti (2018) apontam para a ausência de produções acadêmicas que versam sobre as 

experiências nacionais. Tal fato foi indicado também por De Oliveira et al (2019), quando 

versaram sobre as experiências de CSAs em Belo Horizonte. 

 

4.2 DIRETRIZES DO CSA 

 

Em cada país ou região a experiência do CSA é vivenciada de uma forma diferente. 

Todavia, comum às abordagens é a consideração desse como um modelo de venda direta, cujo 

objetivo é de reaproximação entre agricultores e consumidores a partir da produção local e de 

base ecológica/agroecológica de alimentos. Partindo desse ponto, e seguindo a definição de 

circuito curto feita por Darolt et al (2013), conforme apresentada anteriormente, pode-se 

considerar o CSA como um exemplo desse tipo de modalidade para a produção e distribuição 

de alimentos. 

Trata-se, portanto, de uma forma de compra direta que, através do pagamento mensal 

(com comprometimento semestral ou anual, e que é recebido pelo agricultor sempre 

adiantado), o consumidor se compromete com o agricultor local. Em contrapartida, 
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semanalmente os consumidores recebem cestas de alimentos agroecológicos/orgânicos e, 

“Desta forma o produtor sem a pressão do mercado e do preço, pode se dedicar de forma livre 

a sua produção. E os consumidores recebem produtos de qualidade, sabendo quem os produz 

e aonde são produzidos” (CSA BRASIL, 2019, n/p)24. 

Baseado, portanto, numa parceria entre agricultores e consumidores, o modelo de CSA 

prevê o compartilhamento dos riscos e benefícios que envolve a produção de alimentos. Em 

virtude de não ser dependente da produção de alimentos para as grandes cadeias, e 

respaldados por relações justas de comercialização, os eventuais problemas produtivos podem 

ser tratados de forma coletiva. 

A importância da proximidade e a relação de confiança entre agricultores e 

consumidores são notadas pela Urgenci (2016), sendo esta última possível justamente por ser 

em pequena escala, sem intermediários (em oposição à expansão das grandes superfícies, 

como os supermercados, e do modo produtivo em larga escala do agronegócio). Dessa forma, 

a construção de sistemas alimentares descentralizados, baseada em valores como a 

solidariedade25 e confiança, cooperação de atores sociais, que outrora encontram-se 

distanciados pelo sistema agroalimentar hegemônico. 

A Urgenci aponta para existência dos seguintes atores/aspectos comuns às 

experiências de CSAs: (i) Produtor/Agricultor; (ii) Consumidor/Acionista; (iii) Parceiros por 

contrato/acordo; (iv) Cesta; (v) Coordenador/Grupo central; (vi) Distribuição/ Lugar de 

entrega ou ponto de coleta (URGENCI, 2016, p. 17)26. Segundo a Urgenci, o movimento do 

CSA está baseado em quatro fundamentos principais, sendo eles: (i) parceria, em que, através 

de um contrato formalizado entre cada consumidor e produtor, se estabelece uma relação 

mútua de suporte, podendo esse ser feito por apenas alguns meses, uma temporada ou um ano; 

(ii) localização, princípio que preconiza a proximidade e integração, e viabiliza 

compartilhamento dos benefícios e prejuízos; (iii) solidariedade, uma vez que o 

funcionamento do grupo é pensado em escala humana, com pagamento justo, antecipado, 

permitindo relações dignas de trabalho, e o preço também é pensado considerando-se a 

capacidade de pagamento dos consumidores. (iv) compartilhamento dos benefícios e riscos 

associados à produção de alimentos.  Além disso, a rede internacional Urgenci versa sobre a 

                                                           
24 Disponível em http://www.csabrasil.org/csa/. Acesso em 21 de agosto de 2019. 
25 “A “solidariedade” refere-se a uma relação de mão dupla em que consumidores e agricultores não são 

separados, mais provavelmente eles são transformados em co-agricultores ou pró-consumidores - ambos os 

grupos cooperam juntos, os produtores estão próximos dos consumidores e os consumidores selecionam sua 

maneira própria e refletida de obter alimentos saudáveis e locais” (URGENCI, 2016, p. 11, com tradução nossa). 
26 Do inglês: Producer/Farmer/Grower; (ii) Consumer/Shareholder; (iii) Partnership Contrat/Agreement; (iv) 

Share (“Basket”); (v) Coordinator/Core Group; (vi) Distribution/Delivery Place/Collection Point (URGENCI, 

2016, p. 17). 
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necessidade do resgate de debates sobre a soberania alimentar, economia solidária27 e pequena 

escala orgânica de agricultura, consideradas como raízes para o CSA. 

Os CSAs podem ser categorizados de duas formas28 e a partir da sua motivação: (i) 

Farmer-Led, ou seja, é conduzido e organizado pelo agricultor que inscreve consumidores; e, 

(ii) Community/consumer-Led, onde os consumidores são os organizadores, facilitadores, e 

podem participar, ou até mesmo executar, esquemas de trabalhos junto ao agricultor 

(URGENCI, 2016, p. 18). 

Independente da sua forma de organização, ou se a motivação para criação surge do 

agricultor ou do consumidor, o CSA é notado como uma forma de cooperação entre esses 

atores sociais, em que a comunicação e a aproximação são essenciais para a criação de 

atividades favoráveis para a produção de alimentos e o desenvolvimento das outras atividades. 

 

 

4.3 AS ESCALAS E O CSA 

  

O documento emitido pela Urgenci (2016) indica nos CSAs a capacidade de impactar 

em diferente nível, seja micro, médio e macro29. A articulação das diferentes escalas de 

impacto fica clara através do objetivo colocado pela Urgenci, onde se observa a promoção da 

soberania alimentar local através de ações de reaproximação entre consumidores e 

agricultores, através da agricultura orgânica com vistas a solucionar problemas comuns à 

produção global. 

Reunir cidadãos, pequenos agricultores, consumidores, ativistas e atores políticos 

preocupados em nível global por meio de uma abordagem econômica alternativa 

denominada Parcerias Locais de Solidariedade entre Produtores e Consumidores. É 

uma maneira de manter e desenvolver a agricultura familiar orgânica em pequena 

escala e de alcançar a soberania alimentar local para cada região e comunidade em 

todo o mundo. O URGENCI promove todas as formas de parceria entre produtores e 

consumidores locais, todos os tipos de iniciativas de agricultura comunitária, como 

                                                           
27 A economia solidária é notada em diferentes bibliografias (como: De Oliveira et al (2019), Hitchman (2015), 

entre outros) como um fator relevante para entender a dinâmica do CSA. Apesar de não tratado diretamente no 

presente trabalho, reconhece-se a importância desse debate para o tema. 
28 Ertmanska (2015) identifica e caracteriza esses dois tipos de CSAs desenvolvidos e os nomeia como: Farmer-

Driven; e Shareholder/Consumer-driven CSA. 
29 (i) Nível micro refere-se aos consumidores, à possibilidade de participarem ativamente e de reformularem suas 

práticas alimentares, e também aos agricultores, onde tem representado a possibilidade de vender de uma forma 

mais segura e não dependente das pressões do mercado. (ii) No nível médio, nota a maior circulação de dinheiro 

nas economias locais e o fortalecimento do senso de coletividade. (iii) Já no nível macro, aponta para o 

reequilíbrio das relações de poder no setor de produção, distribuição e consumo de alimentos, contribuindo para 

soberania alimentar (URGENCI, 2016). 
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uma solução para os problemas associados à produção e distribuição agrícola 

intensiva global (URGENCI, 2019, s/p, com tradução nossa)30. 

Em alguma medida, esses níveis foram abordados em um estudo anterior, quando 

Brown e Miller (2008) pesquisaram sobre o impacto da construção dos mercados locais sobre 

consumidores, agricultores e a comunidade no Estados Unidos. Eles mostraram que 

iniciativas de produção local cresceram cerca de 150% em pouco mais de uma década, 

seguindo a tendência que os autores chamam de “Going Local”. Lá, as experiências como o 

CSA tiveram início por volta dos anos de 1985, quando se estimava que cerca de 50 fazendas 

forneciam para esse circuito, e mais recentemente aponta haver mais de 1900. 

Ao tratar do impacto do CSA nos rendimentos dos agricultores, tais autores apontaram 

para um dado importante, que demonstrou que 46% dos agricultores entrevistados no ano de 

2001 diziam-se satisfeitos com a capacidade de cobrir os seus custos operacionais a partir da 

participação no CSA e 74% apontaram que a operação junto ao CSA melhorou essa 

capacidade (BROWN; MILLER, 2008). 

Trata-se, aqui, de um importante ponto a ser destacado, uma vez que: 

a teoria por trás que o CSA compartilha é que o preço deve ser definido para cobrir 

os custos operacionais e gerar um retorno justo ao trabalho do agricultor, levando a 

benefícios financeiros para os agricultores (BROWN; MILLER, 2008, p. 1299, com 

tradução nossa). 

Ou seja, faz-se necessário a consideração desse ponto ao discutir o preço final dos 

alimentos para os consumidores do CSA, bem como o estímulo para que os agricultores 

forneçam alimentos a diferentes lugares, a exemplo de feiras e mercados locais, entre outros 

espaços. 

Quanto ao impacto para os consumidores, os autores afirmam que a diversificação e a 

quantidade da oferta de alimentos foram amplamente notadas nas pesquisas, contribuindo 

para uma mudança de comportamento alimentar entre os consumidores do CSA que estavam 

comprando menos, comendo mais, com maior diversidade e mais saudável (BROWN; 

MILLER, 2008).  

Já sobre os impactos na comunidade, os autores inclinam-se para estudos que apontam 

para a criação de um “lugar para atividades sociais e promovendo um senso de comunidade”, 

reafirmando as indicações do documento emitido pelo Urgenci (2016). 

Apontado pela Urgenci (2016) como uma das capacidades de impactar em nível macro 

do CSA, Brown e Miller (2008) concluíram que os mercados de agricultores locais têm forte 

                                                           
30 Disponível em https://urgenci.net/the-network/. Acesso em 31 de agosto de 2019 

https://urgenci.net/the-network/
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impacto para a reconstrução de sistemas locais de alimentos, tendo em vista que, “ao tornar a 

comida local mais visível nos espaços públicos, eles educam os clientes sobre o potencial e os 

limites sazonais da comida local” (BROWN; MILLER, 2008, p. 1300, com tradução nossa). 

Adam (2006), em um estudo de levantamento histórico sobre o desenvolvimento do 

CSA nos EUA, aponta para o envolvimento do CSA em espaços mais abrangentes da 

sociedade e para o planejamento de ações que permitam que todos tenham acesso à comida de 

qualidade. Dessa forma, o ideal presente no CSA é a reconexão com a terra, com o sentido de 

comunidade e com o controle sobre o sistema alimentar. 

Assim como Junqueira e Moretti (2018) ao tratar da realidade dos CSAs no Brasil, 

Adam (2006) já constatava haver pouca pesquisa e dados disponíveis sobre o CSA nos EUA. 

Um ponto em comum com as produções de Brown e Miller (2008) e Ertmanska (2015) diz 

respeito ao reconhecimento da comunicação como um fator essencial para o sucesso de uma 

experiência de CSA, em que a comunicação pode se desenvolver de diferentes formas (redes 

sociais, e-mails, informativos, entre outros). Entretanto, o contato pessoal entre agricultores e 

consumidores é o grande e insubstituível diferencial. 

Ponto importante indicado por Adam (2006) e Brown e Miller (2008) se refere ao 

elevado grau educacional tanto dos consumidores quanto dos organizadores do CSAs (vale 

observar que os casos mais comuns notados nos EUA são de CSA organizados a partir de um 

grupo, e não por agricultores). Tal fato foi notado na realidade da Polônia, analisado por 

Ertmanska (2015).   

Adam (2016) indica que ideias como a do CSA têm diferentes implicações e muitas 

delas podem ser contraditórias. Trata do exemplo dos EUA, onde, no início dos CSAs, esses 

eram os principais fornecedores de comida orgânica, o que foi modificado com a aprovação 

da lei para produção de orgânicos, impactando na expansão dessa produção. No entanto, o 

autor afirma que isso fomentou mais a criação de um novo nicho de mercado, que segue os 

ditames do modelo hegemônico, do que realmente a descentralização do sistema alimentar.  

Vale observar que não se pretende apontar para a institucionalização de leis como algo 

prejudicial para a produção de alimentos orgânicos ou agroecológicos, mas sim para a 

possibilidade de captura de um nicho de mercado que está cada vez mais crescente. Fato 

observável nas grandes superfícies, nas quais é crescente a presença de produtos “Bio”, 

“Locais”, “Orgânicos”, sem, no entanto, serem representativos da construção social e coletiva 

de um sistema agroalimentar alternativo, conforme apontado por Vivas (2011b). Isto é, caso a 

preocupação seja apenas o “comer saudável” e não levar em conta a construção de sistemas de 

justiça social e ambiental, as questões mais amplas, como o acesso à terra, condições dignas 
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de trabalho no campo, desenvolvimento rural e local, melhor relação com o ambiente, 

seguirão negligenciadas. 

No item que seguirá notar-se-á, a partir das análises de dados através de pesquisa de 

campo, algumas tendências sobre o consumo de alimentos agroecológicos e o comportamento 

do consumidor por meio da experiência do CSA Organicamente (RJ). Além disso, serão 

observadas as percepções dos agricultores e do organizador. 

 

4.4 CSA ORGANICAMENTE - RJ 

 

Assim como a tendência comum a outras experiências de CSAs, o Organicamente foi 

construído a partir de uma demanda de consumidores e teve início entre os anos de 2014 e 

2015, sendo a primeira cesta entregue em fevereiro de 2015. 

Atualmente, o CSA conta com dois núcleos que são abastecidos por dois agricultores 

diferentes: Núcleo Humaitá (cuja produção advém da Taquara) e o Núcleo Laranjeiras (cuja 

produção provém de Itaipava), sabendo que este último é o núcleo mais antigo. 

 

Figura 4 - Mapa de localização dos Núcleos do CSA Organicamente (RJ)               

 

Fonte: Adaptado a partir das informações do CSA BRASIL. Organizado por Sales e Moreira, 2019. 

 

Com os pontos de distribuição situados na Zona Sul carioca, os principais bairros 

atendidos se encontram nessa região da cidade do Rio de Janeiro. O mapa que seguirá detalha 
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os fluxos referentes à origem (Figura 5) e ao destino (Figura 6) da produção de alimentos dos 

agricultores vinculados ao CSA Organicamente. 

 

Figura 5 - Mapa de Origem dos alimentos fornecidos nos Núcleos do CSA Organicamente 

(RJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo. Organizado por Sales e Moreira, 2019. 
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Figura 6 - Mapa de Destino dos alimentos fornecidos nos Núcleos do CSA Organicamente 

(RJ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo. Organizado por Sales e Oliveira, 2019. 

 

Ambos os núcleos estão disponíveis como pontos de coletas, onde grande parte dos 

consumidores vão buscar pessoalmente os alimentos, mas é possível que as cestas sejam 

entregues em domicílio. Mediante o pagamento de um valor adicional, as entregas são feitas 

de formas diferentes em cada um dos núcleos.  

No núcleo Humaitá, as entregas são feitas de bicicleta (Figura 7), através de um 

serviço terceirizado. Já no núcleo Laranjeiras, a entrega é feita de carro pelo cunhado do 

agricultor João e atende, principalmente, a Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste carioca.  
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Figura 7 - Bicicleta já abastecida para as entregas do Núcleo Humaitá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Apesar de serem núcleos diferentes, ambos compartilham da mesma estrutura de 

organização, o coregroup é o mesmo, o qual atualmente é representado por dois responsáveis, 

sendo um deles a pessoa que projetou o CSA Organicamente - RJ. 

A entrevista com o seu idealizador, o Bernardo, mostrou que a criação da experiência 

do CSA nasceu da inquietação que o mesmo tinha com costume de comprar seus alimentos 

diretamente do agricultor, nos anos em que residia na região Serrana do Estado, situação que 

se alterou após sua mudança para a cidade do Rio de Janeiro. Tal inquietação colocou para o 

mesmo a necessidade de continuar sabendo quem produzia o seu alimento. 

Nesse sentido, junto com um grupo de amigos com os mesmos interesses, mobilizou o 

início da iniciativa do CSA. A mobilização iniciou pela disponibilização de um espaço físico, 

que se tornou o ponto de coleta e mobilização das ações. Na sequência, foi realizado o convite 

a um agricultor para que organizassem um grupo de consumo. Apesar de conhecer vagamente 

os conceitos do modelo de CSA, principalmente a partir de uma experiência vivenciada na 

AMAP (França), foi apenas posteriormente, quando já estava funcionando como um grupo de 

consumo, que conheceu o CSA Brasil e realizou o curso de formação.  

Essa inciativa permitiu que o CSA Organicamente criasse suas bases de 

funcionamento de forma mais independente e muito vinculada às percepções do dia a dia, que 
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o organizador considera como um aspecto positivo: “Acho bom, acho saudável que cada lugar 

vá se adaptando um pouco da sua forma” (ENTREVISTA, 30/07/2019). 

A exemplo disso, foi a necessidade de dividir a cesta em quantidade e variedade de 

produtos, uma vez que se percebeu que muitas pessoas, as quais moravam sozinhas, têm 

necessidades alimentares diferentes daqueles que compartilham a rotina com mais pessoas. A 

cesta, então, foi organizada da seguinte maneira: Cesta Individual e a Cesta Família, cujas as 

diferenças estão em, dependendo do núcleo, uma menor quantidade de alimentos ou uma 

menor variedade (Quadro 5).    

 

Quadro 5 - Valores das cestas do CSA Organicamente em 2019 

  

Tipo de Cesta | Valores Mensais 

Cesta Individual Cesta Família 

Núcleo Humaitá 8 itens R$120 8 itens R$200 

Núcleo Laranjeiras 9/10 itens R$150 15 itens R$250 
Fonte: Organizado pela autora, a partir dos dados do CSA Organicamente, 2019. 

 

Com “acordos de adesão” semestrais, os consumidores pagam mensalmente pela 

modalidade de cesta escolhida, recebendo, em contrapartida, cestas semanais das produções 

orgânicas (ou natural, conforme classifica o João, que atualmente não tem certificação) dos 

agricultores locais. 

Quando iniciou as atividades, o Organicamente contava com apenas um dos núcleos e 

15 consumidores vinculados. Atualmente, o núcleo Humaitá (Figuras 8 e 9) fornece para 29 

famílias e o núcleo Laranjeiras (Figura 10) para 22 famílias. 
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Figura 8 - Banner CSA Organicamente – Núcleo Humaitá 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Figura 9 - Fachada do Núcleo Humaitá 

 

Fonte: Google maps, 2019. 
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Figura 10 - Fachada do Núcleo Laranjeiras 

 

Fonte: Google maps, 2019. 

 

Apesar do número de consumidores ter crescido significativamente, o organizador 

Bernardo destaca que o “objetivo sempre foi ter 50 [referindo-se apenas ao núcleo Humaitá], 

que é o que corresponde às necessidades do Pedro. As necessidades básicas para ele se 

estruturar” (ENTREVISTA COM BERNARDO, 30/07/2019). Observa, no entanto, que a 

permanência dos consumidores não é simples, há sempre os que entram e saem, os meses de 

férias figuram um outro período de baixo retorno dos consumidores, além da comunicação ser 

um desafio permanente.  

Na experiência do CSA Organicamente, a decisão final sobre o preço da cesta é 

definida entre os organizadores e agricultores, levando em conta, principalmente, as 

necessidades produtivas (produção, mão de obra, gastos da organização e o preço do 

mercado) dos agricultores, conforme entrevista do agricultor. 

A gente faz um projeto semestral. Ai é semestral. “Como que tá a produção? Esses 

seis meses você vai precisar de alguma coisa diferente? Como que é o clima?” Então 

eu já sei assim. Agora o clima hoje em dia tá meio modificado, né?! Mas a gente 

consegue fazer um planejamento legal. “Não, nesses seis meses vão ser meses de 

chuva”. Mas são chuvas mais tranquilas, as folhas vão ficar mais tranquilas, não vou 

ter que dar muita atenção pra elas, elas fluem de forma super tranquila, não dá praga, 

não precisa ficar gastando muita água pra molhar. Essas coisas, sabe? Quando é o 

verãozão que tem que gastar mais agua, ligar bomba, tem um gasto maior. Então a 

gente tenta dá uma equilibrada. Eu faço um planejamento anual. Pra mim tem que 

ser anual (ENTREVISTA COM JOÃO, 08/08/2019). 
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A fim de assegurar preços mais justos junto aos consumidores, há ainda uma busca 

pelos valores nos supermercados, com vistas a assegurar preços que estejam abaixo do 

praticado por estes: 

Ele [se referindo ao organizador do CSA] faz uma base aqui, a gente trabalha abaixo 

do mercado. [...] O mercado na verdade é o atravessador, né?! Eu não, eu sou o 

produtor e levo até o consumidor final. Então, a gente já tem uma gordurinha a 

menos pra queimar, pra tirar, pra reduzir pro consumidor final ter um acesso mais 

fácil a alimentação (ENTREVISTA COM JOÃO, 08/08/2019). 

E nota que o nível de satisfação dos consumidores sobre o preço é alto: 

O nosso preço eu acho ótimo, né?! Por não ter esse atravessador, né?! Em vistas o 

supermercado a gente tem uma diferença que eles não reclamam não. [...] eu tento 

fazer o máximo possível para tirar esses preços abusivos. E eles [os supermercados] 

te obrigam a comer o que tem. Se não tiver qualidade, eles vão deixar lá e te obrigar 

a comer sem qualidade, com preço alto. Então eles te obrigam a ficar à mercê a deles 

(ENTREVISTA COM JOÃO, 08/08/2019). 

Distribuída semanalmente, a cesta nos núcleos Humaitá e Laranjeiras são entregues 

sempre pelos agricultores. O João, no núcleo Laranjeiras, opta por levar as sacolas já 

organizadas pela sua irmã (Figuras 11, 12, 13). Enquanto o Pedro, do núcleo do Humaitá 

organiza as cestas no ato da entrega dos itens (Figuras 15, 16, 17, 18), e a sua “palma da mão” 

e experiência são os mensuradores das quantidades de cada cesta, além da pergunta já 

mencionada: Você gosta mais disso, ou daquilo?  

Ao tratar da quantidade de itens das cestas, o João notou que em cada estação do ano, 

o aproveitamento produtivo e variedade de culturas se dá de forma diferente. Assim, na 

ocasião da pesquisa, no inverno, colocava cerca de 15 itens na cesta do familiar. No entanto, 

no verão, reduz-se a quantidade para cerca de 12 itens. 

A diminuição da quantidade/variedade de produtos por estação, a sazonalidade dos 

produtos é bem aceita entre os consumidores do CSA. O João fala que é um “acordo” entre 

eles, entre o agricultor e os consumidores: “Quando eu tenho muito eu boto na cesta, quando 

eu não tenho eles aceitam também”.  

Brown e Miller (2008) notam, em seu trabalho, que, a partir do ingresso no CSA, os 

consumidores perceberam a diversificação na oferta de alimentos. Tal fato também é indicado 

em entrevista com o João: “aqui o que eu trouxer eles comem. Chicória eles não conheciam, 

mostarda que eu costumo trazer eles não conheciam. Almeirão nunca tinham visto almeirão 

[...].” (ENTREVISTA COM JOÃO, 08/08/2019). 
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Figura 11 - Cestas já prontas - Núcleo Laranjeiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019.                            

 

 

Figura 12 - Hortaliças da semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019.                             
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Figura 13 - Frutas e Legumes da semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

 

Figura 14 - Alimentos - Núcleo Humaitá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
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Figura 15 - Pedro e seu filho organizando as cestas 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019.                          

 

Figura 16 - Cestas já prontas Núcleo Humaitá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 
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Figura 17 - Transporte do Agricultor Pedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019.                                        

 

No item seguinte será observado o perfil dos agricultores, as características das suas 

produções e percepções sobre os vínculos construídos com os consumidores, através de suas 

experiências com o CSA Organicamente. 

 

4.4.1 – Os Agricultores 

 

Dois são os agricultores vinculados ao CSA Organicamente e ambos fazem parte das 

atividades desde o seu início, com um pequeno período de diferença. O João, cuja propriedade 

está localizada no 3º Distrito de Itaipava, município de Petrópolis (região Serrana do Rio de 

Janeiro), fez parte da criação do grupo há cinco anos, enquanto o Pedro, cuja propriedade está 

localizada no bairro Taquara (região do bairro de Jacarepaguá, Zona Oeste da cidade do Rio 

de Janeiro – Região Metropolitana) foi convidado a participar há cerca de quatro anos e meio. 

Ambos têm vínculos com a agricultura por meio de suas famílias e partilharam 

histórias do que aprenderam e ainda aprendem com seus pais. O João tem 32 anos, possui o 

ensino superior incompleto e conjugava o trabalho agrícola com outras atividades não-

agrícolas. Foi a partir do CSA que conseguiu se dedicar inteiramente à agricultura. 
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O Pedro, com 54 anos de idade e ensino médio incompleto, durante muitos anos 

trabalhou com o comércio, mas sempre manteve a vontade de voltar para a agricultura. Então, 

tomou essa decisão e, anos depois, participar do CSA auxiliou no processo de permanência 

exclusiva nessa atividade.   

Ambos contam com o trabalho familiar para desenvolver as atividades na agricultura e 

também nas cestas distribuídas. Isso é notado especialmente no caso do João, que conta com 

sua irmã para separar os itens das cestas, seu cunhado para fazer as entregas domiciliares e o 

seu pai para fazer o planejamento da produção. 

O Pedro conta com familiares: seu pai, apesar da idade avançada, está sempre presente 

na roça; e sua companheira, que se divide entre as atividades domésticas e na propriedade, e, 

em tempos mais recentes, tem precisado do suporte de outras pessoas, com o plano de 

terceirizar. No entanto, revela que essa não é uma tarefa fácil, encontrar alguém que esteja 

disposto a trabalhar na terra. 

Com renda média salarial de um a três salários mínimos, revelam que a venda das 

cestas junto ao CSA é capaz de suprir suas necessidades e os custos, tendo o “saldo positivo” 

(João). Ambos observam que o pagamento adiantado pela produção através do CSA é um 

aspecto positivo e que permite o planejamento das ações.  

Os dois agricultores comercializam suas produções em outros canais de 

comercialização, além do CSA (Quadro 6), o que possibilita a diversificação dos seus 

orçamentos: 

 

Quadro 6 - Outros canais de distribuição utilizados pelos Agricultores do CSA Organicamente 

Agricultor João Agricultor Pedro 

- Feiras do Bairro 

- Venda direta na produção 

- Feiras na freguesia 

- Entregas no Bairro 

- Feiras locais (a exemplo da Feira Josué de 

Castro, realizada na Fiocruz) 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

 

Quando questionados sobre a participação em espaços de debates sobre a 

alimentação/luta pela terra/luta pela água, o João informou participar de reuniões junto aos 

agricultores, que expõem seus alimentos nas feirinhas da sua região; e o Pedro informou que 

já participou de conselhos, participa de redes de articulação local e também de reuniões junto 
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aos feirantes que expõe seus alimentos na Feira Josué de Castro, na Fiocruz, e identifica esse 

como um “espaço de resistência”. 

O tipo de manejo praticado na produção do Pedro é a orgânica e a certificação é 

através do Sistema de Garantia Participativa (SPG), a partir da SPG-ABIO (Associação de 

Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro). Já a produção do João está em processo 

de retirada de certificação participativa. Logo, classifica-se como uma produção “100% 

Natural”. 

Sendo uma instituição credenciada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, a ABIO é responsável por emitir certificado de certificação orgânica a partir 

do sistema a que se dedica, que é o participativo. Conforme se observa, 

O SPG envolve todos os componentes da rede de produção orgânica. Agricultores, 

produtores, extrativistas, comerciantes, consumidores e técnicos compartilham a 

responsabilidade pela avaliação da conformidade das unidades de produção frente 

aos regulamentos da agricultura orgânica.  O Sistema Participativo de Garantia da 

ABIO (SPG-ABIO) é formado (1) pelos Grupos do SPG-ABIO, e (2) pela própria 

ABIO, que é credenciada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

como Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade Orgânica (OPAC). 

Os Grupos do SPG-ABIO reúnem-se, no mínimo, bimensalmente, para avaliar os 

Planos de Manejo Orgânico, os relatórios das Comissões de Verificação que visitam 

as unidades de produção e os relatórios das Visitas de Pares. Esses Grupos são 

acompanhados por técnicos da ABIO (Facilitadores), capacitados para operar o 

Sistema (ABIO, 2019, s/p)31. 

Os agricultores entrevistados reconhecem a importância da certificação orgânica e a 

modalidade participativa mostra-se a mais viável, devido aos altos custos cobrados pelo 

sistema não participativo. Esse tipo de certificação fortalece os vínculos de confiança e de 

aprendizado entre os agricultores, ao mesmo tempo que reforça as características locais, 

conforme indica Torremocha (2012), 

São sistemas de certificação gerenciados a partir do grupo local responsável por 

organizar e fazer visitas nas fazendas (com representantes da mesma produção e 

consumo) para apoiar o agricultor visitado para melhorar sua gestão, adaptá-lo às 

diretrizes estabelecidas pelo próprio grupo. Após a visita, outro grupo cuida verificar 

a correta aplicação das regras e de emitir (ou não) o certificado. Todo o grupo pode 

propor melhorias para tender a graus mais altos de sustentabilidade, tanto na 

produção quanto no marketing. A certificação deixa de ser um mecanismo para 

controle, tornando-se assim um mecanismo de apoio aos produtores 

(TORREMOCHA, 2012, p. 29, com tradução nossa). 

Diferente dos modelos participativos, nota-se a existência de modelos de certificação 

orgânica (realizados por empresas privadas e em muitos casos estrangeiras), cujos valores 

cobrados aos agricultores são elevados. Contudo, suas formas de validação são questionáveis 

                                                           
31 Disponível em: https://abiorj.org/o-spg-explicado/. Acesso em 10 de setembro de 2019. 
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ao ponto de vista daqueles que produzem alimentos. A exemplo disso, pode-se verificar a fala 

do Agricultor Pedro, a qual relata um pouco dessa realidade ao discorrer sobre sua percepção 

relacionados à temas como a agroecologia, e apontar algumas diferenças entre o agroecologia 

e o orgânico.  

Eu acho que a agroecologia é melhor do que falar orgânico. Orgânico é apelido pra 

mim. Agroecologia é melhor, soa melhor. Representa melhor falar “eu sou 

agroecológico”, a pessoa chegar e falar “eu sou orgânico”, eu acho que sempre falta 

uma coisinha pra pessoa ser orgânico. Eu acho. Exemplo, tem gente que tem 

certificado e produz embaixo de linha de transmissão de eletricidade e que tem o 

certificado. Eu não concordo com isso. Tem gente que fala que é orgânico e usa a 

água da SEDAE, por exemplo. Eu acho que deixa de ser orgânico. Entende? A 

pessoa tá plantando ali, tem o certificado como orgânico e usa lá a água que tem 

tratamento, como assim, né?! (ENTREVISTA COM O PEDRO, 08/08/2019). 

A partir disso, verficia-se que a comunicação e a proximidade são essenciais para a 

criação e manutenção de sistemas mais justos para a produção de alimentos, e criar formas 

para que isso aconteça é um desafio não só para a experiência do CSA Organicamente, mas 

para os modelos que visam fazer frente ao sistema agroalimentar hegemônico.  

A comunicação é apontada como a grande vantagem essencial dos canais curtos: “Eu 

acho que só positivo. Não tem nada melhor do que comunicação” (Pedro). Essa importância é 

notável não só apenas quando discorrem sobre suas relações com os consumidores e com 

outros agricultores de suas regiões, uma vez que ambos afirmam trocar informações, 

experiências e sementes.  

Assim, percebe-se aproximações entre o que foi apontado pela bibliografia (Brown e 

Miller, 2008; Ertmanska, 2015) e as observações de campo, e informações de entrevista sobre 

a relevância da comunicação, reconhecido como um fator essencial para a experiência do 

CSA e de outros canais curtos.  

Nesse sentido, no item seguinte serão abordados aspectos relevantes sobre o perfil dos 

consumidores do CSA Organicamente, suas motivações de consumo junto ao CSA, bem 

como alguns aspectos notados por eles sobre a proximidade aos agricultores. 

  

4.4.2 -  Perfil dos consumidores 

 

Os formulários atribuídos aos consumidores foram disponibilizados online, através da 

plataforma Google Forms, onde foi possível receber respostas entre os meses de agosto e 

setembro, assim como outros informes referentes ao CSA Organicamente, a pesquisa, o 
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comprometimento ético e estritamente acadêmico do tratamento dos dados e, então, o 

formulário online para que, voluntariamente, aceitassem os termos antes de responderem. 

O formulário foi enviado aos 51 consumidores. Deste total, apenas 16 respondentes. 

Apesar de baixo o retorno (considerando o total de 51 famílias/indivíduos atendidos entre os 

dois núcleos), foi possível traçar algumas informações importantes a respeito do perfil dos 

consumidores do CSA Organicamente. 

Confirmando a pesquisa de Ertmanska (2015), o sexo dos consumidores foi em sua 

maioria o feminino (81%). Confirmou-se, ainda, a tendência de ser a mulher a pessoa 

responsável pelo cuidado com a alimentação no contexto familiar, principalmente se 

considerarmos que 81% dos respondentes declararam morar com o(a) esposo(a) e/ou filho(s). 

Acreditava-se que a temática tivesse maior adesão entre os jovens, no entanto, o dado 

referente à idade dos consumidores surpreende a hipótese inicial dessa pesquisa: 43,75% tem 

51 anos ou mais.  

Nas pesquisas de Adam (2006) e Brown e Miller (2008), o nível educacional dos 

participantes está acima da média nacional. Tal fato também pode ser observado junto ao 

CSA Organicamente, onde 88% dos respondentes possui ensino superior, conforme veremos 

na Figura 18. 

 

Figura 18 - Nível de Escolaridade dos Consumidores do CSA Organicamente 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações dos formulários respondidos online, 2019. 
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Na figura anterior, observa-se índices considerados elevados quando comparados aos 

níveis nacionais, em que cerca de 51% da população com 25 anos ou mais possui apenas o 

ensino fundamental completo32. 

Outro dado que chama a atenção no perfil dos consumidores do CSA, tanto em nível 

mundial, quanto na experiência do Organicamente, diz respeito à renda média mensal. No 

CSA Organicamente uma parcela significativa dos participantes (57%) recebe entre 10 a mais 

de 15 salários mínimos/mês. Conforme nota-se na Figura 19. 

 

Figura 19 - Média Salarial dos Consumidores do CSA Organicamente 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações dos formulários respondidos online, 2019. 

 

Os dados apresentados se distanciam da média nacional e municipal, visto que os 

brasileiros têm renda média mensal de 2,3 salários mínimos; e os trabalhadores formais 

                                                           
32 Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-

noticias/releases/18992-pnad-continua-2016-51-da-populacao-com-25-anos-ou-mais-do-brasil-possuiam-no-

maximo-o-ensino-fundamental-completo. Acesso em 05 de setembro de 2019. 
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munícipes da cidade do Rio de Janeiro tem o salário médio de 4,1 salários mínimos (IBGE, 

2017)33.     

Com os dois núcleos localizados na Zona Sul do Rio de Janeiro, os respondentes são 

residentes em diferentes bairros dessa região. São eles (Figura 20): 

 

Figura 20 - Bairros onde residem dos Consumidores do CSA Organicamente 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações dos formulários respondidos online, 2019. 

 

Como observado, os consumidores estão localizados predominantemente nos bairros 

da Zona Sul do Rio de Janeiro. Esse dado é importante, porque, como é sabido, as populações 

residentes dos bairros da zona Sul da cidade do Rio de Janeiro representam os maiores índices 

de rendimento do município, onde 57,3% dos residentes recebem mais de 5 salários 

mínimos.Assim, diverge significativamente das zonas Norte (28,0%) e Zona Oeste (29,5%). 

Além desse dado, outros índices reafirmam o destaque da Zona Sul em relação à Zona Norte e 

Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, como: porcentagem de pobres e densidade 

demográfica chegam a metade quando comparado com os números e porcentagens das zonas 

norte e oeste; taxa de desemprego é significativamente mais baixa (SEBRAE, 2015). 

Esses dados, elaborados pelo Sebrae (2015), corroboram com uma percepção que já é 

comum aos que transitem pela cidade, que a Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro conta com 

oito dos 10 bairros com melhores índices de desenvolvimentos humano municipal (Anexo 1). 

                                                           
33 Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-de-janeiro/panorama. Acesso em 09 de setembro de 

2019. 
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Em uma questão de múltipla escolha, onde a seleção não pediu aos respondentes 

hierarquia ou grau de importância entre as opções, o gráfico que segue (Figura 21) elenca as 

respostas à questão da motivação de consumo de alimentos agroecológicos.  

 

Figura 21 – Motivação dos Consumidores para compra de alimentos junto ao CSA 

Organicamente 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações dos formulários respondidos online, 2019. 

 

A resposta “Opção por alimentos saudáveis” foi a mais frequente, estando em 14 das 

16 respostas, seguido por “Possibilidade de favorecer os agricultores locais”, que apareceu em 

12 das 16 respostas, e “Preocupação com o Ambiente” e “Questões 

Político/Social/Ideológico” presente em 11 das 16 respostas. 

Apesar da amostragem de participantes, em termos absolutos, ser pouco 

representativa, em termos qualitativos, nos oferece alguns pontos para análise, isso se forem 

notadas, principalmente, as tendências que apontam para um consumo diferente quando 

comparado as relações (não) estabelecidas a partir dos supermercados, em que, mesmo 

partindo de uma motivação pessoal34 (“Opção por alimentos saudáveis”), cria-se uma abertura 

social e política para criação de novas relações entre os diferentes atores sociais 

(“Possibilidade de favorecer os agricultores locais”). 

Nesse sentido, Vivas (2011b) chama atenção para a necessidade de relação entre o 

“comer bem” e o “ativismo político”, sendo essa uma tarefa não simples. Isso se revela, por 

                                                           
34 Ou a “Preocupação individual” apontada por Vivas (2011b) como um dos principais motivos para a expansão 

de experiências de consumo agroecológico a partir dos anos 2000. 
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exemplo, quando pergunta-se sobre o engajamento dos consumidores nas atividades 

realizadas pelo CSA (Figura 22) e também na associação dos respondentes a espaços de 

debates sobre a alimentação (tendo aparecido em duas das 16 respostas, e em uma a seguinte 

observação “Não artículo, mas gostaria”).  

"Comer bem" versus ativismo político. Em muitos grupos de consumidores, 

encontramos grandes características, duas sensibilidades. Por um lado, setores 

interessados em "comer bem" e com pouca experiência ativista e nas outras pessoas 

que vêm de movimentos sociais e que veem grupos de consumidores como espaços 

políticos e de militância. O equilíbrio entre essas duas sensibilidades nem sempre é 

fácil e envolve discussões aprofundadas sobre os princípios e objetivos do grupo, 

bem como os ativistas nem sempre compartilham os mesmos critérios, por exemplo, 

em relação ao consumo de carne (VIVAS, 2011b, p. 05, com tradução nossa). 

Outro ponto que chama atenção, é o fato do consumo de “alimentos saudáveis” ainda 

estar localizado em um grupo específico (quando associa-se as três variáveis notadas na 

pesquisa: média salarial e de escolaridade elevada, e residentes de bairros de classe 

média/alta), o que pode apontar para um consumo/comportamento de nicho. 

Quando perguntados sobre o envolvimento dos consumidores junto às atividades do 

CSA Organicamente,foram obtidas as seguintes respostas (Figura 22). 

 

Figura 22 – Envolvimento dos consumidores junto as atividades do CSA Organicamente 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações dos formulários respondidos online, 2019. 

 

Em 44% das respostas, os consumidores estão envolvidos apenas com o consumo dos 

produtos, com a compra da cesta. No entanto, uma parcela significativa (31%) mostrou 
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interesse em participar de uma forma mais ativa. Outro aspecto interessante, a partir dessa 

pergunta, foi a resposta obtida no espaço “Outro”, onde a consumidora chamou a atenção para 

o seguinte:  

Fui visitar o sitio do João e seus pais uma vez, pois eu e meu esposo buscamos por 

isso, mas nunca houve uma atividade ou mutirão incentivados pelo grupo. Sinto falta 

de maior envolvimento dos participantes e dos organizadores em promover essa 

integração e engajamento (RESPOSTA DA CONSUMIDORA HELENA, 

FORMULÁRIO NÚMERO 03). 

Portanto, observa-se o interesse, por parte de alguns consumidores, em participar de 

atividades promovidas pelos CSA, para além da compra da cesta de produtos 

orgânicos/naturais. Entretanto, os organizadores relataram certa dificuldade em conseguir 

adesão dos consumidores em atividades como visita às produções e outras atividades. 

Observa-se aqui um desafio para o modelo de CSA como uma proposta que visa fazer frente 

ao modelo agroalimentar hegemônico. 

O estabelecimento de relações e aproximações entre consumidores e agricultores é 

notável a partir da experiência de campo junto ao CSA Organicamente. Averigua-se nesse 

modelo o claro favorecimento para troca de informação e interação. No entanto, em 

entrevista, os dois agricultores e o organizador apontaram esse como um ponto sensível e 

ainda a ser melhorado. 

É mais a comunicação mesmo. O pessoal vem sempre na correria e não tem tempo 

de ficar trocando essas informações. O pessoal vem sempre na correria: “Oi, tudo 

bem? Tchau”. Então, pra melhor é só se eles tivessem mais tempo (ENTREVISTA 

COM JOÃO, 08/08/2019).    

E como forma de melhorar esses aspectos, o agricultor cita as visitas à produção, como 

as visitas à propriedade (sejam organizadas através do grupo ou por iniciativas individuais), 

como uma boa oportunidade de estreitar as relações e comunicação com os consumidores. 

O João classifica como média o nível de participação e acredita que seja por causa da 

“correria”. Observa, também, um aspecto interessante quando diz que a maioria das pessoas 

que tem ido fazer retiradas das cestas são funcionários do lar. Nota que o atual espaço do 

núcleo das Laranjeiras não contribui para interação, por ser um lugar difícil de estacionar com 

o carro. Acabou por se tornar mais um “lugar de passagem”. 

Essa percepção se altera um pouco quando se visita o núcleo Humaitá, que está num 

espaço cedido em um convento. O agricultor Pedro coloca as suas cestas no jardim e tem 

espaço para os consumidores entrarem com seus carros. Rodeado de árvores, não era 
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incomum os consumidores pararem e conversarem com o Pedro, perguntarem formas de 

cultivo ou de cozimento de certos alimentos (Figura 23). 

Figura 23 – Pedro e seu filho conversando com consumidores – Núcleo Humaitá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

 

Também não era incomum passarem moradores do bairro perguntando o que era o 

CSA. Em pesquisa de campo, observou-se quando um jovem apontou para as cestas de 

alimentos e perguntou ao Pedro: “Essa produção é sua?”. Sorridente, o Pedro respondeu que 

sim, e em seguida explicou um pouco da dinâmica do modelo do CSA Organicamente. 

Em pesquisa de campo foi possível presenciar os consumidores trazendo presentes 

para o Pedro: em uma foi uma lembrança de viagem; na outra foram vários canos de PVC 

para ajudar na produção; e em outra foi adubo orgânico. Outro momento interessante foi em 

um encontro de dois consumidores, em que foi combinada uma visita à produção do Pedro, 

um mutirão e atividades com as crianças.  

Essas observações confirmam as indicações de Brown e Miller (2008) e, já abordado 

nesse trabalho, o CSA tem o potencial de tornar-se um convívio através das “atividades 

sociais” e promover um “senso de comunidade”. 
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A partir da pesquisa de campo, das conversas observadas no núcleo Humaitá, fica 

claro o potencial de criação de um canal de comunicação diferente entre agricultores e 

consumidores, principalmente se for comparado com outros tipos de canais de distribuição de 

alimentos.  

Nos relatos haviam episódios em que se percebia um comportamento, por parte de 

alguns consumidores, ainda guiado para a satisfação estrita das necessidades particulares: seja 

de assepsia, seja para a variedade de alimento desejado. E o João nota haver uma diferença de 

comportamento dos consumidores a partir principalmente de alguns bairros: 

Laranjeiras, Humaitá, Botafogo eles se conscientizam, eles sabem que é uma coisa 

mais limitada. Agora na Barra não, na Barra eles querem fruta o tempo todo. Eles 

querem tudo. E não tem. [...] Então eles deixam de comprar uma cesta porque não 

tem um morango, um mamão, por exemplo, que a criança come muito. “Ah, não. 

Então não adianta, então pra mim não é vantagem, eu prefiro comprar do 

supermercado.” Aqui não, [...] (ENTREVISTA COM JOÃO, 08/08/2019). 

Tal comportamento tem profundas ligações com o modo de consumo estabelecido, 

principalmente a partir das modificações dos sistemas agroalimentares transformados com a 

Revolução Verde e crescente expansão do agronegócio, cujas lógicas de disponibilidade 

constante de certo alimento, independe da estação ou adaptabilidade ao clima e de outros 

fatores. 

Em contrapartida, as oportunidades de contato entre os consumidores que vão até os 

pontos de coleta é um grande diferencial, sendo observada a troca de informações sobre as 

culturas, sobre receitas e formas de cozimento, além agricultor, ao preencher a cesta avisar: 

“Hoje tem banana caturra, você gosta?” (Pedro). 

Essa aproximação é apontada pelos agricultores como um aspecto positivo, e 

confirmado por Garcia (2012, p. 21, com tradução nossa): “Muitos produtores orgânicos 

expressam sua satisfação conhecendo as pessoas que se alimentam de sua colheita e que seus 

produtos de qualidade são consumidos no próprio território”. 

Sobre a possibilidade de expansão da produção e, por conseguinte, do modelo do 

CSA, especificamente a experiência do Organicamente, os entrevistados, tanto os agricultores 

quanto os organizadores, apontaram como viável e possível, principalmente se houverem mais 

consumidores interessados e pessoas trabalhando na roça.  

Vivas (2011b) aponta esse como um grande desafio, a necessidade da expansão sem, 

no entanto, comprometer o sentido político e as relações de proximidade entre os diferentes 

atores sociais. Esse é um problema vivido pelo Estado espanhol, um dos maiores em produção 

orgânica, no entanto destinada à exportação: 
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Crescer, ser viável e manter princípios. Um dos desafios atuais de grupos e 

cooperativas Consumo é como alcançar mais pessoas, mas mantendo princípios 

ideológicos claros. Vários são os problemas que surgem. Por um lado, o aumento 

considerável dessas experiências, por exemplo, Na Catalunha, gerou alguns 

problemas de fornecimento. A demanda cresce, mas a porcentagem de as pessoas 

que trabalham no campo e, de uma perspectiva agroecológica, não o fazem na 

mesma proporção. Ele, o Estado espanhol é um dos países com mais produção 

orgânica na Europa, mas a maior parte é destinado à exportação (VIVAS, 2011b, p. 

67). 

Esse fato foi notado por De Oliveira et al (2019) quando pesquisou a experiência de 

CSAs em Belo Horizonte. Em uma das entrevistas com os organizadores, que tiveram uma 

ampliação na distribuição das cestas (de 40 foram para 120 cestas), houveram modificações 

nas relações com os consumidores, deixando-lhes a sensação de estar apenas “prestando um 

serviço”. 

Longe de constituir um aspecto homogêneo e de fácil análise, a dimensão do consumo, 

o consumidor guarda em si um grande potencial: o estabelecimento de novas relações. Na 

experiência do CSA Organicamente, observou-se a existência de desafios, conjugados à 

importantes avanços.  

Percebe-se, assim, a aproximação dos temas da agroecologia e soberania alimentar a 

partir do nível local. Assim como explicado, pela Urgenci, o impacto da CSA conjuga 

diferentes níveis. Em nível micro, tem o estabelecimento de vínculo outrora perdidos através 

da hegemonia de um modelo alimentar. Em nível meso, a partir da dinamização das 

economias locais. E, no nível macro, através do estabelecimento de relações diferenciadas 

com o ambiente. Essa articulação de níveis de impacto de iniciativas, como as do CSA 

Organicamente, também é notada em entrevista com o seu organizador: 

A gente está fazendo uma soberania alimentar em miniatura, uma proposta disso 

num nível local. Mas é absolutamente a fim com a ideia de se tornar isso no macro 

mais presente, das decisões nesses planos serem mais democráticas (ENTREVISTA 

COM O ORGANIZADOR BERNARDO, 30/07/2019). 

Essa fala remete a ideia inserida por Portilho (2005), ao tratar da importância das micro-

experiências que podem significar possibilidade de transformar, reconstruir e resignifcar a 

cidadania, estando profundamente relacionada com a democracia, única via possível de 

transformação social. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo desta Dissertação, apresentou-se os diversos aspectos do sistema 

agroalimentar hegemônico, mostrando que, apesar dos números produtivos nunca vistos 

anteriormente, este tem gerado diversos problemas sociais e ambientais. Na direção da 

solução de tais problemas, a partir de um extenso levantamento bibliográfico e pesquisa de 

campo, estabeleceu-se uma alternativa a esse sistema alimentar, baseada em circuitos curtos e 

no conceito da soberania alimentar aos envolvidos a partir de uma grande ênfase na 

agroecologia. Essa alternativa é o CSA. 

A implementação de alternativas ao sistema agroalimentar hegemônico carrega 

diferentes desafios. O primeiro deles é a própria hegemonia de uma lógica baseada em 

critérios estritamente econômicos, que acaba por normatizar a forma de produzir, distribuir e 

consumir alimentos, de modo que os agricultores que resistem e produzem de forma 

agroecológica precisam fazer malabarismos para não cair nas mãos dos supermercados. 

Contudo, mesmo em sistemas alternativos, a questão da distribuição continua sendo sensível, 

principalmente porque ela representa uma questão ainda a ser melhorada nesses novos 

sistemas (MONTANYÈS, 2016). 

Nesse sentido, apontou-se para a urgência de descentralização e democratização dos 

sistemas agroalimentares, bem como a ampliação de bases e espaços formais (retomando, por 

exemplo, espaços como o CONSEA) para discutir o acesso à alimentação como um direito 

social e imprescindível à vida humana. Isso deve ser feito com necessária atenção para 

condições de vida dos trabalhadores da terra. 

Notou-se que a criação de alternativas que visam a (re)aproximação entre agricultores 

e consumidores tem gerado importante impacto e conseguido avançar na melhoria das 

condições de acesso aos mercados e aos produtores, e possibilitado ao consumidor maior 

clareza sobre a realidade dos agricultores. No entanto, apesar de se reconhecer a importância e 

avanço, apontou-se para o eminente perigo para criação de nichos de consumo. Assim, foi 

percebida uma questão ainda em aberto: Há possibilidade de modelos como o CSA de 

ampliar-se e não subverter a sua lógica, e converter-se em meros fornecedores de alimentos?  

Concomitante a isso, salvo as diferenças, é observada constantemente a ampliação de 

produtos “bio” e “orgânico”, e a incorporação dessa demanda pelas grandes cadeias com total 

esvaziamento do sentido político. Esse tipo de apropriação, além de não promover a soberania 

alimentar, a subverte, onde apesar de termos alimentos “sadios” disponíveis, esses não são 

representativos de justiça social e ambiental. 
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Há uma estreita correspondência entre os conceitos de soberania alimentar e 

agroecologia para pensar a constituição de circuitos curtos e alternativos ao sistema 

agroalimentar hegemônico. A agroecologia revela a sua capacidade produtiva a partir de 

diferentes exemplos bibliográficos e naqueles observados em pesquisa junto ao CSA 

Organicamente, em que acreditou-se que a aproximação e diálogo com a ciência e a pesquisa 

pode ser significativo para a melhoria das condições de trabalho e vida no campo. 

A partir da ótica da soberania alimentar, seus defensores apontam para o direito 

coletivo em pensar seus sistemas agroalimentares e a necessidade de descentralização. A 

democratização do pensar e desenvolver os sistemas agroalimentares diz respeito ao estímulo 

à formas locais para produção de alimentos, com a preservação de melhores condições de vida 

de quem os produz. Preceitos encontrados a partir da observação de campo, onde, em nível 

micro, observou-se o diálogo entre os que produziam e os que consumiam os alimentos. Isso 

assegura melhores condições econômicas aos agricultores, tendo em vista que, com a 

supressão da figura do intermediário, conseguiam assegurar melhores condições para a 

manutenção do seu trabalho e condições de vida no campo. 

O avançar da pesquisa mostrou a essencialidade do debate do assunto que estão 

transversais ao tema dos sistemas agroalimentares. Assim, foi indicado que assuntos como a 

economia solidária possam balizar análises em trabalhos futuros. Além disso, acredita-se que 

o debate que faça enlaces mais profundos com o contexto das políticas públicas e econômicas 

nacionais podem impactar na criação de experiência, como as do CSA. 

Por fim, esta Dissertação conclui que experiências, como as do CSA Organicamente, 

constituem-se um espaço importante para a criação de novas relações entre agricultores e 

consumidores. Apesar de inúmeros desafios, quando comparadas ao sistema agroalimentar 

hegemônico, suas externalidades ambientais e sociais são dirimidas. Não se trata, no entanto, 

de um modelo que não precise de discussão ou de melhorias, mas é representativo para a 

quebra de paradigmas e na centralização das formas de produção, distribuição e consumo de 

alimentos.  
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – FORMULÁRIO ENVIADO ONLINE AOS CONSUMIDORES  

 

BLOCO 1 - PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO 

1. Sexo 

Feminino 

Masculino 

Prefiro não dizer 

 

2. Idade 

Até 17 anos 

De 18 a 24 anos 

De 25 a 35 anos 

De 35 a 50 anos 

A partir de 51 anos 

 

3. Escolaridade 

Ensino Fundamental incompleto 

Ensino Fundamental completo 

Ensino Médio incompleto 

Ensino Médio completo 

Ensino Superior incompleto 

Ensino Superior completo 

Pós Graduação Lato Senso 

Mestrado 

Doutorado 

 

4. Renda média mensal 

Nenhuma renda.  

Até 1 salário mínimo. 

De 1 a 3 salários mínimos  

De 4 a 6 salários mínimos  

De 7 a 9 salários mínimos  

De 10 a 12 salários mínimos  

De 13 a 15 salários mínimos  

Mais de 15 salários mínimos  

 

5. Composição familiar 

Com meus pais 

Com o(a) esposo (a) e/ou com filho(s) 

Com parentes 

Com amigos 

Sozinho 
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6. Bairro onde reside: 

(Resposta Curta) 

 

 

BLOCO 2 – CSA ORGANICAMENTE 

7. Está associado há quanto tempo ao CSA Organicamente? 

Menos de 3 meses 

3 - 6 meses 

6 - 9 meses 

9 meses - 1 ano 

1 – 2 anos 

2 – 3 anos 

3 - 4 anos 

4 – 5 anos 

 

8. O quão satisfeito você está com os serviços do CSA? 

Muito satisfeito 

Satisfeito 

Parcialmente satisfeito 

Insatisfeito 

Muito insatisfeito 

 

9. De que forma você está envolvido com o CSA?  

Consumo os produtos e frequento as atividades 

Auxilio na organização das atividades do CSA 

Apenas consumo os produtos 

Apenas consumo os produtos, mas gostaria de atuar de forma mais ativa 

O CSA não tem realizado atividades 

Outro: 

 

10. Você tem alguma insatisfação e/ou acredita que o CSA poderia melhorar de alguma 

forma? Assinale os aspectos que na sua opinião poderiam melhorar:  
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Comunicação 

Sazonalidade 

Pouca diversificação 

Preço 

Questões logística (hora e local para coleta dos alimentos) 

Não estou insatisfeito(a) 

Outro: 

 

11. Antes do CSA, onde você costumava comprar os seus alimentos? 

Supermercado 

Pequenos mercados próximos ao seu bairro 

Feiras/Mercado Municipal 

Outro: 

 

12. Qual foi a sua motivação para consumo dos alimentos comercializados na CSA/ 

Agroecológicos? 

Opção por alimentos saudáveis 

Restrições alimentares 

Preocupação com Ambiente 

Questões Político/Social/Ideológico 

Possibilidade de favorecer os agricultores locais 

Qualidade dos produtos 

Preço atrativo 

Outro: 

 

 

BLOCO 3 – CONSUMO DE PRODUTO AGROECOLÓGICO/ ORGÂNICOS 

13. Antes do CSA você já consumia produtos orgânicos/Agroecológicos? 

Sim  

Não 

 

14. Há quanto tempo você consume produtos orgânicos/Agroecológicos? 

Menos de 1 ano 

1 – 5 anos 

5 – 10 anos 

Mais de 10 anos 
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15. Na sua experiência com o CSA e supermercados, os preços dos produtos do CSA 

são? 

Muito mais barato 

Um pouco mais barato 

Igual 

Um pouco mais caro 

Muito mais caro 

 

16. O quanto você está disposta (o) a pagar por um produto agroecológico? 

Compro produto agroecológico independente do preço, mesmo que seja muito mais caro. 

Estou disposto a pagar até 10% a mais pelo produto agroecológico. 

Estou disposto a pagar de 20% a 30% a mais pelo produto agroecológico. 

Estou disposto a pagar de 40% a 50% a mais pelo produto agroecológico. 

Opto pelo agroecológico quando este tem o mesmo preço do produto convencional. 

Somente compro o produto agroecológico quando está um pouco mais barato que o produto 

convencional. 

Somente compro o produto agroecológico quando está muito mais barato que o produto 

convencional. 

 

17. Você costuma adquirir produtos orgânicos comercializados nos supermercados? 

Sim 

Eventualmente 

Não 

 

Em caso positivo, quais alimentos? 

 

18. Qual é a sua fonte principal de provimento de alimentos?  

Supermercado 

Pequenos mercados próximos ao seu bairro 

CSA 

Feiras/Mercado Municipal 

Outro: 
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19. Qual é a sua fonte secundária de provimento de alimentos?  

Supermercado 

Pequenos mercados próximos ao seu bairro 

CSA 

Feiras/Mercado Municipal 

Outro: 

 

 

BLOCO 4 – ASPECTOS GERAIS 

 

20. Está articulado iniciativas/movimentos que discutem sobre alimentação? 

Sim  

Não 

 

Caso tenha respondido sim na pergunta anterior, especifique as iniciativas/movimentos que 

você está vinculado(a)  

 

 

BLOCO 5 – QUESTÕES DISCURSIVAS 

21. Qual é a sua opinião sobre a agroecologia? 

 

22. O CSA mudou a sua percepção sobre a forma de produzir e consumir alimentos? 

 

23. Na sua opinião, qual é a relevância social, econômica, ambiental de iniciativas como 

as do CSA? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA ENTREVISTA JUNTO AOS ORGANIZADORES  

 
 

BLOCO 1 – SOBRE O CSA ORGANICAMENTE 

 

1) O CSA Organicamente é um CSA Farm ou Network?  

Farm: organizado diretamente pelo agricultor; 

Network: onde um grupo principal organiza assinaturas e entra em contato com o agricultor. 

 

2) Quais são os dias de entrega dos alimentos? 

Segunda-feira 

Terça-feira 

Quarta-feira 

Quinta-feira 

Sexta-feira 

Sábado 

Domingo 

 

3) Para gerir e organizar as atividades do CSA você conta com alguma equipe de 

apoio? 

Sim 

Não 

Caso positivo, quantas pessoas? 

 

4) Atualmente, quais são os tipos de alimentos fornecidos através do CSA? 

Selecione todas as que se apliquem. 

Vegetais 

Frutas 

Leguminosas 

Ervas Aromáticas 

PANCs (Plantas Alimentares Não Convencionais) 

Cereais 

Oleoginosas 

Carnes 

Laticínios 
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Ovos 

Outro: 

 

5) Algum dos itens listados acima não é comercializado por falta de estrutura física 

necessária para conservação? 

Sim 

Não 

 

Caso tenha respondido sim na pergunta anterior, indique qual produto não é comercializado 

por falta de estrutura/equipamento: 

 

6) Sobre os alimentos fornecidos pelo CSA, esses são: 

Majoritariamente orgânicos 

Majoritariamente agroecológicos 

Majoritariamente da agricultura convencional 

Majoritariamente em transição agroecológica 

Outro: 

 

7) Os alimentos fornecidos pelo CSA são certificados? 

Sim  

Maioria sim 

Não 

 

8) Caso haja alimentos certificados, como é feita a certificação? 

Realizado por instituições especializadas 

Social (Confiança no produtor) 

Não há certificação 

 

9) Quem participa processo de decisão do preço final?  

Os agricultores 

Os gestores do CSA 

CSA Brasil 

Os consumidores 

Todos participam 
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Outros: 

 

10) Para o cálculo do valor final, quais são os aspectos levados em consideração? 

Custos sociais 

Custos ambientais 

Gasto com a produção 

Manutenção do CSA 

Outro(s): 

 

11) O valor final da cesta é o suficiente para cobrir os gastos produtivos e possíveis 

perdas do agricultor? 

Sim  

Não 

 

12) Como é feita a entrega dos alimentos aos consumidores? 

Há ponto de entrega 

Entrega a domicilio 

Outro 

 

13) O agricultor está presente no momento de entrega dos alimentos? 

Sempre está presente 

Na maior parte das vezes está presente 

Nunca está presente 

 

14) Quem é o responsável pelo transporte do alimento que chega até o CSA? 

O CSA 

O agricultor 

Terceiro 

Outro: 

 

15) Quanto ao meio de transporte é utilizado, esse é: 

Próprio do CSA 

Próprio do agricultor 

Terceirizado 
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Emprestado 

Outro: 

 

16) Atualmente o CSA tem algum ponto em que precisa melhorar? Caso positivo, 

assinale a(s) opção(ões) correspondente as dificuldades encontradas pelo CSA: 

Comunicação com os consumidores 

Comunicação com os produtores 

Sazonalidade dos alimentos 

Pouca diversificação dos alimentos 

Definição do Preço 

Questões logística (Transporte, hora e local para coleta dos alimentos). 

Altos índices de desfiliação de consumidores 

Pagamento nos períodos pré-acordados 

Períodos do ano mais críticos para o planejamento da produção 

Não há dificuldades 

Outro: 

 

17) Medidas são tomadas para a melhoria desses pontos? 

Sim 

Não 

Caso tenha respondido sim na pergunta anterior, indique quais são as medidas tomadas: 

 

18) Atualmente acredita ser possível ampliar a produção/distribuição de alimentos 

através do CSA? 

É possível ampliar a produção e distribuição de alimentos, depende apenas da adesão de mais 

consumidores. 

É possível ampliar a produção e distribuição de alimentos, sob pena de limitar as relações 

consumidor e agricultor. 

Não, atualmente a produção tem limitações. 

Não, a ampliação da comercialização limitaria as relações entre consumidor e agricultor, o 

que vai contra os princípios do CSA.  

 

19) Acreditam o CSA ser sustentável a longo prazo? 

Sim  

Não 
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BLOCO 2 – CSA E CONSUMIDORES 

 

20) Sobre atividades de estímulo a aproximação entre produtores e consumidores, O 

CSA Organicamente as promove? 

Sim 

Não 

Caso tenha respondido sim na pergunta anterior, relacione as atividades que são realizadas: 

 

21) Qual é a importância/ impacto dessas aproximações? 

Muito Relevante 

Relevante 

Pouco Relevante  

Indiferente 

Impacto negativo 

 

22) Qual é o nível de participação dos consumidores nas atividades realizadas pelo CSA? 

Muito Alto 

Alto 

Médio 

Pouco 

Muito pouco 

Nenhum 

 

23) Qual é o nível de engajamento dos consumidores na organização das atividades do 

CSA? 

Muito Alto 

Alto 

Médio 

Pouco 

Muito pouco 

Nenhum 
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24) Na sua percepção qual é o nível de satisfação dos consumidores quanto aos seguintes 

aspectos:  

Sazonalidade dos alimentos 

Muito Alto 

Alto 

Médio 

Pouco 

Muito pouco 

Nenhum 

 

Diversidade dos alimentos 

Muito Alto 

Alto 

Médio 

Pouco 

Muito pouco 

Nenhum 

 

Quantidade 

Muito Alto 

Alto 

Médio 

Pouco 

Muito pouco 

Nenhum 

 

Preço 

Muito Alto 

Alto 

Médio 

Pouco 

Muito pouco 

Nenhum 
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BLOCO 3 – CSA E AGRICULTORES 

25) Como é feito o repasse para o agricultor? 

Prévio 

Pós entrega dos produtos 

Outro: 

 

26) Os agricultores vinculados ao CSA fornecem alimentos a outros canais de 

comercialização?  

Sim 

Não 

 

27) Sobre as sementes utilizadas, essas são:  

Sementes de variedades convencionais 

Sementes de variedades crioulas 

 

BLOCO 4 – CSA E OUTROS ESPAÇOS 

28) O CSA participa de espaços de debate sobre alimentação? 

Ligado a projetos de extensão universitário 

Ligado a conselho municipal 

Ligado aos movimentos sociais 

Não está ligado a nenhum espaço de debate. 

Outro 

 

29) O CSA participa de espaços de debate sobre luta pela terra/luta pela água?  

Ligado a projetos de extensão universitário 

Ligado a conselho municipal 

Ligado aos movimentos sociais 

Não está ligado a nenhum espaço de debate. 

Outro 

 

BLOCO 5 – QUESTÕES DISCURSIVAS 

30) Acredita ser o CSA uma alternativa ao atual sistema agroalimentar? Por quê?  

 

31) Qual é a sua percepção sobre temas como a agroecologia e soberania alimentar?  
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APÊNDICE C – ROTEIRO PARA ENTREVISTA JUNTO AOS AGRICULTORES 

 
 

BLOCO 1 – PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO  

1- Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

2- Idade 

Até 17 anos 

De 18 a 24 anos 

De 25 a 35 anos 

De 35 a 50 anos 

A partir de 51 anos 

 

3- Escolaridade 

Ensino Fundamental incompleto 

Ensino Fundamental completo 

Ensino Médio incompleto 

Ensino Médio completo 

Ensino Superior incompleto 

Ensino Superior completo 

Pós Graduação Lato Senso 

Mestrado 

Doutorado 

 

4- Renda média mensal 

Nenhuma renda.  

Até 1 salário mínimo. 

De 1 a 3 salários mínimos  

De 3 a 6 salários mínimos  

De 6 a 9 salários mínimos  

De 9 a 12 salários mínimos  

De 12 a 15 salários mínimos  

Mais de 15 salários mínimos  

 

5- Composição familiar 

Com meus pais 

Com o(a) esposo (a) e/ou com filho(s) 

Com parentes 

Com amigos 

Sozinho 

 

6- Bairro/Localidade onde reside: 
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(Resposta Curta) 

 

BLOCO 2 – AGRICULTURA  

7- Conta com mão de obra familiar para a produção? 

Sim 

Eventualmente 

Não 

 

8- Você e/ou outros componentes da família realizam outras atividades não agrícolas 

como forma de complementar a renda familiar? 

Sim 

Eventualmente 

Não 

 

9- Quais são os métodos de manejo de produção? 

Agroecológico 

Em transição agroecológica 

Orgânico 

Convencional 

Outro: 

 

10- Realiza técnicas de manejo sustentável? (Ex: Conservação do solo e da agua) 

Sim 

Não 

 

11- Conta com algum tipo de assistência técnica? 

Sim, através de instituições públicas 

Sim, através de instituições privadas 

Não conto com nenhum tipo de assistência 

 

12- Faz uso de fertilizantes ou insumos naturais?  

Sim 

Não 

Como adquire? 
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13- Sobre as sementes utilizadas, essas são:  

Sementes de variedades convencionais 

Sementes de variedades crioulas 

Como adquire? 

(Caso compre, Marca/Empresa) 

 

14- Há troca de sementes com outros produtores locais? 

Sim 

Eventualmente 

Não 

 

15- Troca experiência com outros produtores locais? 

Sim 

Não 

 

16- Para a produção utiliza algum tipo de máquina ou equipamento agrícola? 

Sim 

Não 

Qual? 

Em caso positivo, essas são: 

Próprio do CSA 

Próprio do agricultor 

Tercerizado 

Emprestado 

Outro: 

 

BLOCO 3 – CSA ORGANICAMENTE 

 

17- Atualmente, quais são os tipos de alimentos fornecidos para o CSA? 

Selecione todas as que se apliquem. 

Vegetais 

Frutas 

Leguminosas 
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Ervas Aromáticas 

PANCs (Plantas Alimentares Não Convencionais) 

Cereais 

Oleoginosas 

Carnes 

Laticínios 

Ovos 

Outro: 

 

18- Algum dos itens listados acima não é comercializado por falta de estrutura 

física/Equipamentos? 

Sim 

Qual? 

Não 

 

19- Sobre os alimentos fornecidos pelo CSA, esses são: 

Majoritariamente orgânicos 

Majoritariamente agroecológicos 

Majoritariamente da agricultura convencional 

Majoritariamente em transição agroecológica 

Outro: 

 

20- Os alimentos fornecidos pelo CSA são certificados? 

Sim  

Maioria sim 

Não 

 

21- Caso haja alimentos certificados, como é feita a certificação? 

Realizado por instituições especializadas 

Social (Confiança no produtor) 

Não há certificação 

 

22- Quem participa processo de decisão do preço final?  

Os agricultores 
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Os gestores do CSA 

CSA Brasil 

Os consumidores 

Todos participam 

Outros: 

 

23- Para o cálculo do valor final, quais são os aspectos levados em consideração? 

Custos sociais (mão de obra) 

Custos ambientais (solo, agua, recuperação) 

Gasto com a produção 

Manutenção do CSA 

Outro(s): 

 

24- O valor final da cesta é o suficiente para cobrir os gastos produtivos e possíveis 

perdas produtivas? 

Sim  

Não 

 

25- Como é feito o pagamento? 

Prévio 

Pós entrega dos produtos 

Outro: 

 

26-  Em média, quanto você recebe pelas vendas no CSA? 

 

 

27- Quanto às técnicas e formas de cultivo e manejo: quem os decide? 

Organizadores do CSA 

Consumidores 

Agricultores 

Decide-se coletivamente 

Outro: 

 

28- Como é feita a entrega dos alimentos aos consumidores? 
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Há ponto de entrega 

Entrega a domicilio 

Outro 

 

29- Você está presente no momento de entrega dos alimentos? 

Sempre está presente 

Na maior parte das vezes está presente 

Nunca está presente 

 

30- Quem é o responsável pelo transporte do alimento que chega até o CSA? 

O CSA 

O agricultor 

Terceiro 

Outro: 

 

31- Quanto ao meio de transporte é utilizado, esse é: 

Próprio do CSA 

Próprio do agricultor 

Tercerizado 

Emprestado 

Outro: 

 

32- Após o ingresso no CSA, houve ampliação na diversificação e volume da produção? 

Sim 

Não 

 

33- Houve melhoria na renda familiar?  

Sim 

Não 

 

34- Distribui em outros canais de comercialização de alimentos? 

Sim 

Não 

Quais? 
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Supermercado 

Feiras  

Mercado municipal 

PNAE 

PAA 

Outro: 

 

35- Atualmente o CSA tem algum ponto em que precisa melhorar? Caso positivo, 

assinale a(s) opção(ões) correspondente as dificuldades encontradas pelo CSA: 

Comunicação com os consumidores 

Comunicação com os organizadores 

Sazonalidade dos alimentos 

Pouca diversificação dos alimentos 

Definição do Preço 

Questões logística (Transporte, hora e local para coleta dos alimentos). 

Altos índices de desfiliação de consumidores 

Pagamento nos períodos pré-acordados 

Períodos do ano mais críticos para o planejamento da produção 

Não há dificuldades 

Outro: 

 

Medidas são tomadas para a melhoria desses pontos? 

Sim 

Quais? 

 

Não 

Porque? 

 

36- Atualmente acredita ser possível ampliar a produção/distribuição de alimentos 

através do CSA? 

É possível ampliar a produção e distribuição de alimentos, depende apenas da adesão de mais 

consumidores. 

É possível ampliar a produção e distribuição de alimentos, sob pena de limitar as relações 

consumidor e agricultor. 

Não, atualmente a produção tem limitações. 

Não, a ampliação da comercialização limitaria as relações entre consumidor e agricultor, o 

que vai contra os princípios do CSA.  
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37- Acredita o CSA ser sustentável a longo prazo? 

Sim  

Não 

 

 

BLOCO 4 – CSA E CONSUMIDORES 

38- Sobre atividades de estímulo a aproximação entre produtores e consumidores, O 

CSA Organicamente as promove? 

Sim 

Quais? Encontra dificuldades? 

Não 

Porque? Quais as dificuldades? 

 

Atualmente não, mas já promoveu. 

Quais atividades foram feitas? 

Quais dificuldades foram encontradas? 

 

39- Quais ações estabelece para estimular a aproximação entre produtores e 

consumidores?  

Nenhuma 

Visita a produção 

Assembleias Conjuntas 

Outras 

 

40- Na sua opinião, qual é a importância/ impacto dessas aproximações? 

Muito Relevante 

Relevante 

Pouco Relevante  

Indiferente 

Impacto negativo 

 

41- Na sua opinião, qual é o nível de participação dos consumidores nas atividades 

realizadas pelo CSA? 

Muito Alto 
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Alto 

Médio 

Pouco 

Muito pouco 

Nenhum 

 

42- Na sua opinião, qual é o nível de engajamento dos consumidores na organização das 

atividades do CSA? 

Muito Alto 

Alto 

Médio 

Pouco 

Muito pouco 

Nenhum 

 

43- Na sua percepção, qual é o nível de satisfação dos consumidores quanto aos 

seguintes aspectos:  

Sazonalidade dos alimentos 

Muito Alto 

Alto 

Médio 

Pouco 

Muito pouco 

Nenhum 

 

Variedade 

Muito Alto 

Alto 

Médio 

Pouco 

Muito pouco 

Nenhum 

 

Quantidade 
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Muito Alto 

Alto 

Médio 

Pouco 

Muito pouco 

Nenhum 

 

Preço 

Muito Alto 

Alto 

Médio 

Pouco 

Muito pouco 

Nenhum 

 

BLOCO 5 – OUTROS ESPAÇOS 

44- Você participa de espaços de debate sobre a agricultura e/ou alimentação? 

Ligado a projetos de extensão universitário 

Ligado a conselho municipal 

Ligado aos movimentos sociais 

Não está ligado a nenhum espaço de debate. 

Outro 

 

45- Você participa de espaços de debate sobre luta pela terra/luta pela água?  

Ligado a projetos de extensão universitário 

Ligado a conselho municipal 

Ligado aos movimentos sociais 

Não está ligado a nenhum espaço de debate. 

Outro 

 

 

 

BLOCO 6 – DISCURSIVAS 

46- Acredita ser o CSA uma alternativa ao atual sistema agroalimentar? Porque?  
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47- Qual é a sua percepção sobre temas como a agroecologia e soberania alimentar?  

 

48- Na sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens existentes em canais curtos de 

comercialização?   
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 UFF - Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional 

Mestrado em Desenvolvimento, Ambiente e Políticas Públicas – PpgDAP 

NERU: Núcleo de Estudos Rurais e Urbanos  

 

Pesquisadora: Rozanna Tavares Sales 

Orientadora: Maria do Socorro Bezerra de Lima 

Título provisório da Pesquisa: SOBERANIA ALIMENTAR E OS DESAFIOS PARA A 

CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO ALTERNATIVO DE ALIMENTAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio deste termo, que eu ________________________________ 

________________________________, RG.__________________________concordei em 

ser entrevistada referente a pesquisa intitulada SOBERANIA ALIMENTAR E OS 

DESAFIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO ALTERNATIVO DE 

ALIMENTAÇÃO desenvolvida por ROZANNA TAVARES SALES para a obtenção do 

título de mestre pelo programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional, Ambiente e 

Políticas Públicas da UFF - Campos (Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento 

Regional), sob orientação da professora Dr.ª MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA.  

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo 

financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da 

pesquisa. Declaro ainda que autorizo a publicação dos resultados desta pesquisa para fins 

acadêmicos-científicos, sob preservação de minha identidade. Fui informada dos objetivos 

estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais é de compreender o processo de 

construção social dos circuitos alternativos de produção, comercialização e consumo de 

alimentos, e a sua relação com a Soberania Alimentar, a partir da experiência do CSA 

Organicamente (RJ). 

Fui também esclarecida de que os usos das informações por mim oferecidas estão submetidos 

às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP). 

Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de entrevista semi-estruturada a ser 

gravada a partir da assinatura desta autorização. O acesso a identidade e a entrevista na 

íntegra se farão apenas pela pesquisadora e/ou sua orientadora. 

Fui ainda informada de que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer momento, sem 

prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. 

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP). 

Rio de Janeiro, ____ de _________________ de _____ 

 

Assinatura da participante: ______________________________ 

 

Assinatura da pesquisadora: ____________________________ 

 

Assinatura da testemunha: ____________________________ 
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APÊNDICE E - LINHA DO TEMPO DE POLÍTICAS, AÇÕES E EVENTOS QUE 

IMPACTARAM O DEBATE SOBRE A ALIMENTAÇÃO NO BRASIL 
 
 

1993 - Ação da Cidadania contra a Fome, a Pobreza e pela Vida; Criação do Conselho 

Nacional de SAN – CONSEA; 

1994 - I Conferência Nacional de SAN; 1995 - Extinção do CONSEA; 

1996 - Cúpula Mundial da Alimentação – FAO; 

2003/2004 - Lançamento da Estratégia Fome Zero, criação do MESA/MDSA 

(Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário), Reimplantação do CONSEA; 

Instituição do Programa Bolsa Família, Criação do PAA – Lei 10.696, Plano Safra de 

Agricultura Familiar, Criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

2006 - Criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) - Lei 

11.346 (deliberação da II Conferência Nacional de Segurança. Alimentar e Nutricional 

CNSAN/2004 – Olinda); 

Definição de Agricultura Familiar - Lei 11.326/2006; 

2007 - Regulamentação do CONSEA e das CAISAN (Câmara Interministerial de 

Segurança Alimentar e Nutricional) - Decretos 6.272 e 6.273; 

2009 - Campanha Alimentação: direitos de todos; Novas regras da Alimentação 

Escolar e compra de 30% da Agricultura Familiar - Lei 11.947/2009; 

2010 - Inclusão do direito humano à alimentação (DHAA) na constituição EC nº 64 - 

no Art. 6º da CRF/88; 

2010 - Decreto 7.272 - Política Nacional de SAN (deliberação da III CNSAN/2007 – 

Fortaleza); Lei de Assistência Técnica e Extensão Rural (Lei 12.188/2010); 

2011 - Instituição da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

Ampliação do PAA – compra institucional (Lei 12.512 e Dec 7.775/2011); 

2012 - 1º Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN) 

(2012/2015) (orientado pela IV CNSAN/2011 – Salvador); 

2013 - 1ª Resolução CAISAN - adesões municipais ao SISAN; 1º PLANAPO 

(2012/2015); 

2014 - Brasil saiu do Mapa da Fome da FAO e reconhecimento internacional; 

Publicação da Estr. Bras. de Prev. e Controle da Obesidade II Conferência Internacional de 

Nutrição (FAO, Organização Mundial da Saúde (OMS)); 



125 
 

2015 - 5ª CNSAN/2015 – Brasília; Atualização do PAA – Dec 8.293/2015; Pacto 

Nacional para a Alimentação Saudável – Dec 8.553/2015 Pactuação da nova agenda 2030 – 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS); 

2016/2017 - 2º PLANSAN (2016/2019) (orientado pela V CNSAN/2015); Instituição 

da Década de Ação em Nutrição 2016-2025; 

Janeiro de 2019 - Extinção do CONSEA; 

Abril de 2019 - Cortes de 30% da verba das universidades públicas federais 

Julho de 2019 - governo federal liberou 239 agrotóxicos; 

Agosto de 2019 - aumento de 84% de focos de incêndio na Amazônia em relação ao 

mesmo período em 2018 (maior índice desde o início dos registros); 

Agosto de 2019 - morte de Luís Ferreira da Costa, membro da ocupação do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) “Marielle Vive”; 

Setembro de 2019 - Dúvida sobre manutenção das bolsas de pós-graduação pagas pelo 

CNPq a partir deste período. 
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APÊNDICE F – QUADRO SINTESE DO PERFIL DOS AGRICULTORES E DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS VINCULADOS AO CSA 

ORGANICAMENTE (RJ) 

 

 

 

 

 

 

 

Nome 

fictício Idade 

Função no 

CSA 

Origem da 

Produção 

Destino da 

produção 

Tipo de 

Manejo 

Possui 

certificação? Alimentos Produzidos 

João 32 

Agricultor - 

Nucleo 

Laranjeiras 

Itaipava 

Laranjeiras; 

Leblon, 

Copacabana; 

Flamengo; Barra; 

Cosme Velho. 

"Natural" 

Em processo de 

certificação do 

tipo participativo 

(SPG) 

Vegetais; Frutas; 

Leguminosas; Ervas 

Aromáticas; PANCs 

(Plantas Alimentares 

Não Convencionais); 

Legumes; Hortaliças; 

Ovos. 

Pedro 54 

Agricultor - 

Núcleo 

Humaitá 

Taquara 

Glória; Gávea; 

Copacabana; 

Ipanema; 

Botafogo; Lagoa 

Rodrigo de 

Freitas; Leblon; 

Jardim Botânico; 

Humaitá; 

Flamengo. 

Orgânico 

Sim, do tipo 

participativo 

(SPG) - SPG-

ABIO 

Vegetais; Frutas; 

Leguminosas; Ervas 

Aromáticas; PANCs 

(Plantas Alimentares 

Não Convencionais); 

Legumes; Hortaliças. 
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ANEXO 

 

ANEXO A – ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM) DA 

CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DIVIDIDO POR REGIÕES 

 

 


