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RESUMO 

 

Segurança Alimentar e Nutricional dos Agricultores Familiares da Associação dos 

Produtores e Produtoras Orgânicas de Ceará Mirim/RN 

 

A proposta desta pesquisa está apoiada na definição de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN) estabelecida pela II Conferência Nacional de SAN. Tomando como referência este 

conceito, o instrumento de pesquisa buscou analisar as estratégias e ações relacionadas à 

SAN, desenvolvidas pelos membros da Associação dos Produtores e Produtoras Orgânicas de 

Ceará Mirim, localizada no estado do Rio Grande do Norte, a partir dos aspectos relacionados 

à alimentação das famílias, bem como, suas formas de acesso, quantidade e cultura alimentar. 

Visando responder as seguintes perguntas: as famílias beneficiárias da Associação dos 

Produtores e Produtoras Orgânicas de Ceará Mirim possuem estratégias que garantam sua 

SAN? Se sim, essas estratégias originam-se de políticas públicas ou de ações próprias? Essas 

estratégias incidem sobre a renda das famílias? Nos gastos com alimentos e acesso à 

alimentação adequada? Como essas estratégias se articulam entre si e quais redes sociais elas 

formam? Na pesquisa, também foram abordados questionamentos que contemplaram a 

abertura de mercados pela declaração como Organismos de Controle Social (OCS), agregação 

de valor, participação em feiras agroecológicas, buscando identificar e caracterizar se essas 

estratégias contribuem para a Segurança Alimentar e Nutricional destas famílias. Os dados 

aqui analisados foram obtidos a partir de entrevistas semiestruturadas, realizadas nos locais de 

produção de cada produtor e partem de uma abordagem qualitativa. Foram aplicados 21 

questionários aos agricultores familiares em sete projetos de assentamentos de Reforma 

Agrária: (Carlos Marighella, Nova Esperança II, Aliança, Marcoalhado I, Santa Águeda, 

Santa Luzia e União). A partir do estudo, concluiu-se que a maior parte das estratégias de 

SAN identificadas, resultaram do encadeamento de diferentes políticas públicas que 

potencializaram as estratégias existentes e criaram novas, como no caso da produção orgânica 

que constitui a motivação principal, inclusive para a organização do grupo pesquisado. Estas 

estratégias trouxeram melhorias na alimentação, provocaram mudanças em seus hábitos 

alimentares, em especial, na diversificação da produção de autoconsumo. Isto por sua vez, 

tem garantido maior autonomia alimentar e ampliado os canais de comercialização, seja por 

meio de feiras ou dos mercados institucionais. Verificou-se, também, que as relações de 

reciprocidade se ampliaram após a produção orgânica e que estas são imprescindíveis na 

garantia de alimentos em momentos de dificuldades, além de contribuírem para fomentar a 

própria produção orgânica, através das trocas de insumos. 

 



Palavras-Chaves: Segurança Alimentar e Nutricional, Reciprocidade, Produção Orgânica, 

Agricultura Familiar, Organismo de Controle Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Food Safety and Nutrition of the Family Farmers from Ceará Mirim Organic 

Producers Association, Rio Grande do Note, Brazil 

 

The proposition of this research is supported by the definition of Food Safety and Nutrition 

(FSN), established by the II FSN National Conference. Taking this concept as reference, the 

research instrument aimed to analyze strategies and actions related to FSN, developed by 

members of Ceará Mirim Organic Producers Association, located in Rio Grande do Norte 

state (Brazil), from aspects related to family feeding, as well as means of access, quantity and 

food culture. It was aimed to answer the following questions: Do the families benefited from 

Ceará Mirim Organic Producers Association have strategies that assure their FSN? If so, do 

these strategies originate from public policies or own actions? Do these strategies focus on 

family revenue? In expenses with food and proper feeding? How do these strategies articulate 

together and which social networks do they form? In this research, there were also approached 

questionings which comprise market opening through the declaration of the products as 

Organization of Social Control (OSC), aggregate value and participation in agroecological 

fairs, aiming to identify and characterize if these strategies contribute for Food Safety and 

Nutrition of these families. The data here analyzed were obtained from semi-structured 

interviews, conducted in the production sites of each farmer, and have a qualitative approach. 

21 questionnaires were applied to the family farmers, in seven projects of agrarian reform 

settlements (Carlos Marighella, Nova Esperança II, Aliança, Marcoalhado I, Santa Águeda, 

Santa Luzia and União). From this study, it was concluded that most of FSN strategies result 

from a series of distinct public policies, which potentiate the existing strategies and create 

new ones, such as in the case of organic production, which is the main motivation, even for 

the organization of the studied group. These strategies brought improvements in feeding and 

caused changes in eating habits, especially in the diversification of production for own 

consumption. This, on the other hand, is assuring greater food autonomy and increasing 

marketing channels, through fairs or institutional markets. It was also verified that reciprocity 

relations increased after the organic production, and they are indispensable to assure food in 

difficult times, also contributing to incentive organic production itself, through supplies 

exchange. 

 

Keywords: Food Safety and Nutrition, Reciprocity, Organic Production, Family Farming, 

Organization of Social Control. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, 

2014), calcula-se que 805 milhões de pessoas estão cronicamente subalimentadas em 2012-

2014, isso significa que uma em cada nove pessoas não tem acesso a uma alimentação 

saudável e adequada no seu dia a dia. Além disso, a grande maioria dos que sofrem de fome 

vivem em áreas rurais onde a agricultura é a principal atividade econômica. Essa situação 

paradoxal é atribuída na literatura contemporânea à inadequação dos sistemas agrícolas, às 

formas precárias e desiguais de acesso à terra, a água, as sementes entre outros aspectos.  

Nesta abordagem a fome é situada como uma questão política mais ampla, contrapondo-se, às 

perspectivas que vinculavam o problema apenas à escala de oferta de alimentos. A 

emergência da concepção de segurança alimentar e nutricional, ocorre, portanto, como 

consequência da ampliação e politização de um antigo debate que não podia mais ser reduzido 

a expressão: fome. 

Essa discussão se iniciou com as análises de Josué de Castro (um dos fundadores da 

FAO) sobre o fenômeno da fome, em meados de 1930. No entanto, somente em meados dos 

anos de 1986, o tema da segurança alimentar apareceu dentre os elementos definidores de 

uma proposta de política de abastecimento alimentar. Formulada por uma equipe de técnicos a 

convite do Ministério da Agricultura, tendo poucas consequências práticas à época, visto que 

a noção de segurança alimentar se limitava a avaliar o controle do estado nutricional dos 

indivíduos, sobretudo a desnutrição infantil, sob a égide da Vigilância Alimentar e Nutricional 

(MALUF; MENEZES & VALENTE, 1996). 

 Uma primeira relevante contribuição ao tema da segurança alimentar no Brasil veio 

da proposta formulada por Luiz Inácio Lula da Silva e José Gomes da Silva, no âmbito do 

chamado Governo Paralelo, um projeto do Partido dos Trabalhadores, que, mesmo na 

oposição, continuaria apresentando alternativas e propostas de políticas públicas ao então 

Presidente da República Fernando Collor de Mello, cujo programa era fundamentalmente 

liberal. Segundo Silva & Silva (1991), o documento, Política Nacional de Segurança 

Alimentar foi apresentado em outubro de 1991, um ano depois o impeachment de Collor 

levou seu vice, Itamar Franco, à Presidência da República, a partir de então, a proposta da 

segurança alimentar foi aceita pelo governo federal, inclusive no item referente à formação de 

um fórum de entidades da sociedade civil e governo para acompanhar seu planejamento e 

execução, o que resultou no Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA).  
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Desde então, a segurança alimentar passou a ser ponto estratégico do governo, 

nucleando as políticas de produção agroalimentar (políticas agrárias de produção agrícola e 

agroindustrial), comercialização, distribuição e consumo de alimentos, com uma perspectiva 

de descentralização e diferenciação regional. Em paralelo, ocorreriam as ações emergenciais 

contra a fome que fariam parte das ações governamentais de controle da qualidade dos 

alimentos e estímulo a práticas alimentares saudáveis. (MALUF; MENEZES & VALENTE, 

1996). 

Na Iª Conferência Mundial de Segurança Alimentar, promovida pela FAO, em 1974, 

em um momento em que os estoques mundiais de alimentos estavam bastante escassos, com 

quebras de safra em importantes países produtores, a ideia de que a Segurança Alimentar 

estava quase que exclusivamente ligada à produção agrícola era dominante. Isto veio, 

inclusive, a fortalecer o argumento da indústria química na defesa da Revolução Verde. 

Procurava-se convencer a todos, de que o flagelo da fome e da desnutrição no mundo 

desapareceria com o aumento significativo da produção agrícola, o que estaria assegurado 

com o emprego maciço de insumos químicos (fertilizantes e agrotóxicos). A produção 

mundial, ainda na década de setenta, se recuperou, embora não da mesma forma como 

prometia a Revolução Verde e nem por isto desapareceram os males da desnutrição e da 

fome, que continuaram atingindo tão gravemente parcela importante da população mundial. É 

neste contexto que começa a se perceber que, mais do que a oferta, a capacidade de acesso aos 

alimentos por parte dos povos em todo o planeta mostra-se como a questão crucial para a 

Segurança Alimentar (MALUF & MENEZES, 2000).  

Além da capacidade de acesso aos alimentos, Maluf & Menezes (2000) afirmam que a 

qualidade dos alimentos e sua sanidade são aspectos da maior importância em um contexto 

atual que favorece o desbalanceamento nutricional das dietas alimentares, bem como o 

envenenamento dos alimentos, em nome de uma maior produtividade agrícola ou com a 

utilização de tecnologias cujos efeitos sobre a saúde humana permanecem desconhecidos. Ou 

seja, todos devem ter acesso a alimentos de boa qualidade nutricional e que sejam isentos de 

componentes químicos que possam prejudicar a saúde humana.  

Um outro aspecto relevante está na sustentabilidade do sistema alimentar. A segurança 

alimentar depende não apenas da existência de um sistema que garanta, presentemente, a 

produção, distribuição e consumo de alimentos em quantidade e qualidade adequadas, mas 

que também não venha a comprometer a mesma capacidade futura de produção, distribuição e 

consumo. Cresce a importância dessa condição frente aos atritos produzidos por modelos 

alimentares atuais, que colocam em risco a segurança alimentar no futuro (MALUF & 

MENEZES, 2000). Estes autores afirmam que a segurança alimentar está regida por 
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determinados princípios. O primeiro deles é que a segurança alimentar e a segurança 

nutricional são como “duas faces da mesma moeda”, não podendo se garantir uma delas sem 

que a outra também esteja garantida. O segundo princípio está no fato de que somente será 

assegurada a segurança alimentar e nutricional através de uma participação conjunta de 

governo e sociedade, sem que com isto se diluam os papéis específicos que cabe a cada parte. 

Por fim, é preciso que se considere o direito humano à alimentação como primordial, que 

antecede a qualquer outra situação, de natureza política ou econômica, pois é parte 

componente do direito à própria vida. 

 O conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) tem assumido diversas 

acepções ao longo de seu desenvolvimento, isto porque, põe em questão diferentes interesses 

de ordem social, cultural, político e econômico, o que resulta em debates nos diversos 

segmentos da sociedade, no Brasil e no mundo. Além disso, o conceito se transforma à 

medida que se alteram a organização e as relações sociais em uma sociedade. A definição de 

SAN foi construída conjuntamente pelos movimentos sociais e governo e foi elaborada no 

Fórum Brasileiro de SAN, em 2003 e aprovada na II Conferência Nacional de SAN, em 

Olinda, em 2004, que diz: 

 
Segurança Alimentar e Nutricional 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 sociais, econômica e ambientalmente sustentáveis (MALUF, 2007, p. 17, 

grifos nossos). 

 

A abrangência do tema alimentação, constitui para Maluf (2007), um espaço 

privilegiado de debate à medida que incide sobre outros aspectos igualmente importantes para 

a qualidade de vida, como: o acesso à terra, acesso à água, à melhoria de renda, além da busca 

por sistemas produtivos mais adequados à realidade cultural e ambiental de cada região. Neste 

quadro, a agricultura familiar é concebida na literatura contemporânea como uma forma social 

de produção capaz de assumir o protagonismo das ações de SAN bem como os preceitos de 

sustentabilidade (ROZENDO, 2006).   

A estas constatações sobre o papel da agricultura familiar se vinculam também 

práticas produtivas que pretendem colocar em xeque os paradigmas que orientam o modelo 

produtivo da modernização. É neste contexto, que se situa a produção orgânica. Ela é 

apontada como uma estratégia indispensável para a segurança alimentar e nutricional por 

atender a critérios primordiais como: garantir a segurança alimentar em quantidades 
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suficientes de alimentos,  garantir a qualidade destes dentro de padrões que respeitem à 

diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis, 

contribuindo para aumentar a produção agropecuária e aproximar os indicadores 

socioeconômicos da população rural aos da urbana (CASTRO NETO et al, 2010). 

Segundo Paschoal (1994), a produção orgânica ou agricultura orgânica se baseia no 

emprego mínimo de insumos externos. É um processo de cultivo sustentável que prevê o 

manejo adequado da terra e dos recursos naturais baseado nos princípios agroecológicos. A 

produção é feita sem o uso de sementes geneticamente modificadas, pesticidas, herbicidas, 

fungicidas, fertilizantes químicos e também não há geração de resíduos que poluam a água e o 

solo, atendendo, de certa forma, ao desafio colocado pela sociedade para a produção de 

alimentos com qualidade em quantidade suficiente, sem prejudicar o meio ambiente e 

considerando as relações de equidade social. 

Particularmente nos assentamentos rurais, não há dissociação espacial entre o local de 

produção e o de consumo, o trabalho e a moradia. Isso potencializa a capacidade deste 

segmento social para a produção interna de uma alimentação adequada voltada para o 

consumo do grupo doméstico. Pesquisas mostram que, hipoteticamente, o consumo familiar 

de alimentos pode chegar a ser completamente suprido por uma produção própria e, também, 

pela habilidade que o agricultor familiar tem para flexibilizar recursos e atividades, através de 

uma combinação entre suas diversas fontes de renda. (NORDER, 1998). Sob tais orientações 

foi criada, no ano de 2010, a Associação dos Produtores e Produtoras Orgânicas de Ceará 

Mirim, uma das poucas iniciativas dessa natureza em um território marcado pelos piores 

indicadores sociais do país (IDH 0,555). 

Diante do exposto, o objetivo principal desta pesquisa foi identificar e analisar as 

estratégias de SAN, vinculadas às políticas públicas ou não, que as famílias membros da 

Associação dos Produtores e Produtoras Orgânicas de Ceará Mirim (APPOCM) utilizam. 

Estas estratégias originam-se de políticas públicas ou de ações próprias? Como estas incidem 

nos gastos com alimentos e no acesso à alimentação? Como essas estratégias se articulam 

entre si e quais redes sociais elas conformam? De que forma a participação em uma 

associação desta natureza interfere em ações de SAN?  

Ao longo da revisão da literatura foram abordadas categorias que permitem 

compreender as relações entre Segurança Alimentar e Nutricional, agricultura familiar, 

produção orgânica e reciprocidade (atos de doar, trocar e receber), as redes sociais formadas 

em torno destas relações, o procedimento para a declaração como Organismo de Controle 

Social (OCS), como forma de garantia da produção orgânica e os canais de comercialização 

(feiras orgânicas e mercados institucionais). 
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O texto da dissertação está organizado conforme modelo proposto pelo PRODEMA. A 

primeira parte está constituída por uma introdução, caracterização da área e metodologia 

geral, seguida da revisão da literatura trabalhando os tópicos citados acima. A segunda parte 

corresponde a dois capítulos escritos em formato de artigo obedecendo as normas de 

publicação das revistas, que foi e serão submetidos. O Primeiro artigo “Segurança Alimentar e 

Nutricional dos Agricultores Familiares da Associação dos Produtores e Produtoras Orgânicas 

de Ceará Mirim-RN”, buscou identificar e analisar as estratégias de SAN, vinculadas às 

políticas públicas ou não, que as famílias membros da associação utilizam. 

No segundo, “Organismos de Controle Social e os Canais de Comercialização como 

Estratégias se Segurança Alimentar E Nutricional”, analisou como a declaração dos 

Organismos de Controle Social (OCS) e os canais de comercialização são importantes 

estratégias de reprodução socioeconômicas dos produtores orgânicos, sobretudo no que diz 

respeito, a segurança alimentar e nutricional. O primeiro artigo foi submetido a Revista 

Agroalimentaria e o segundo, será submetido a Revista Campo-Território.    

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

As relações entre agricultura familiar, produção orgânica e SAN 

 

Agricultura familiar: conceitos, produção para autoconsumo, inovações e mudanças. 

 

Segundo Portugal (2009), entende-se por agricultura familiar o cultivo da terra 

realizado por pequenos proprietários rurais, tendo como mão-de-obra essencialmente o 

núcleo familiar, diferentemente da agricultura patronal, que 

utiliza trabalhadores contratados, fixos ou temporários, em propriedades médias ou grandes. 

No entanto, para Wanderley (1996, p.2), a “agricultura familiar” deve ser entendida de 

forma genérica: “como aquela em que a família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos 

meios de produção, assume o trabalho no estabelecimento produtivo”. Para esta mesma 

autora, a agricultura familiar corresponde a certa camada de agricultores, capazes de se 

adaptar às modernas exigências do mercado em oposição aos demais “pequenos produtores” 

incapazes de assimilar tais modificações. 

Wanderley (2003) defende a ideia central que os agricultores familiares são atores 

sociais da agricultura moderna e que, também, são construtores e parceiros de um projeto de 

sociedade que resulta da atuação do Estado, considerando a capacidade de resistência e de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_rural
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3o-de-obra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalhador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empregado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_rural
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adaptação destes agricultores aos novos contextos econômicos e sociais, o que esvazia 

qualquer análise em termos de decomposição do campesinato. 

Desse modo, a agricultura familiar deve ser entendida como forma social de trabalho e 

produção que ainda conserva algumas características típicas do camponês, sendo 

extremamente dinâmica do ponto de vista econômico e social. Envolve uma diversidade 

muito grande de sistemas produtivos de tipos de inserção mercantil, sendo capaz de 

reproduzir-se incorporando as inovações e o progresso tecnológico em larga escala 

(GAZOLLA, 2004). 

A agricultura familiar é o modo agrícola pelo qual mais se produz alimento no Brasil, 

já que possui produção diversificada, destinada ao abastecimento da propriedade, onde o 

excedente é vendido com vistas à obtenção de renda. Nesse sistema, a terra, o trabalho e o 

capital combinam-se entre si e a família configura a unidade de produção e de autoconsumo, 

de forma que os agricultores detêm grande parte dos meios de produção (FUNK; BORGES; 

SALOMONI, 2006). 

 Nos últimos anos, as pesquisas têm se voltado, sobretudo para a interface da produção 

para autoconsumo com a segurança alimentar, pobreza rural e autonomia da agricultura 

familiar, destacando-se que a produção para autoconsumo possibilita às famílias rurais um 

padrão de alimentação superior às famílias urbanas situadas em níveis de renda similares. 

Observando que as famílias rurais que produzem seus alimentos estão em condições de 

segurança alimentar superiores àquelas que assim não procedem e que esta prática atende a 

vários princípios da segurança alimentar. Ainda pode-se evidenciar a importância do 

autoconsumo para a promoção da sociabilidade e fortalecimento da identidade social (GRISA; 

GAZOLLA & SCHNEIDER, 2010).  

  Para Grisa; Gazolla & Schneider (2010), a produção para autoconsumo é importante, 

no mínimo por ser vital para a manutenção da família agricultora e por cumprir outros papéis 

que lhe assegura maior autonomia, como: segurança alimentar, diversificação dos meios de 

vida, promovendo a sociabilidade e relacionando-se com a identidade. Conhecer os fatores 

que intervêm nesta produção permite potencializar os mecanismos e instrumentos pelos quais 

esta pode ser fortalecida. 

Para potencializar a produção, seja para autoconsumo e/ou para comercialização do 

excedente, segundo afirmam Troian; Klein & Dalcin (2011), os agricultores ao longo do 

tempo vêm adaptando, transformando e introduzindo mudanças, as quais, muitas vezes não 

são consideradas significantes no contexto global, mas que fazem toda a diferença na 

reprodução familiar e manutenção destes agricultores. São, portanto, essas mudanças que 

sinalizam a produção de novidades. 
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Novidades, segundo Oliveira et al (2011), incorporam combinações de elementos 

heterogêneos de conhecimento contido nas ações de conhecimento contextual. Uma novidade 

pode significar uma modificação dentro de uma prática existente ou pode consistir em uma 

nova prática. Pode, ainda, ser um novo modo de fazer ou pensar, presumivelmente com 

potencial para promover melhorias nas rotinas existentes. 

Neste contexto, a produção orgânica se apresenta como uma oportunidade tecnológica 

de desenvolvimento de inovações, visto que, no que diz respeito à ausência de insumos 

químicos, conforme Mazzoleni & Oliveira (2010), a agricultura orgânica inova na utilização 

de tecnologias agroecológicas. 

 

Produção orgânica como promotora de sustentabilidade, equidade social e SAN 

 

A produção orgânica surgiu a partir de movimentos do final do século XIX que se 

contrapuseram aos sistemas tradicionais de produção de alimentos, em virtude, 

principalmente dos danos ambientais, que deram início a uma corrente para uma alimentação 

saudável e uma melhor qualidade de vida (CASTRO NETO et al, 2010). 

No Brasil, o sistema de cultivo orgânico teve início no final da década de 1970, em 

pequena escala, e começou a se expandir após a criação do Instituto Biodinâmico de 

Desenvolvimento Rural (IBD) em 1990, sendo que, de 1994 a 2000, as vendas de orgânicos 

no Brasil cresceram 16 vezes, com grandes perspectivas para o século XXI, contando com a 

transformação da agricultura familiar convencional para a orgânica no Brasil, expandindo-se 

em vários segmentos agropecuários, como frutas, café, frango e outros produtos, garantindo 

um crescimento desse mercado (COELHO, 2001). 

Então, como podemos definir a produção orgânica? Para Paschoal (1994), a produção 

orgânica ou agricultura orgânica, se baseia no emprego mínimo de insumos externos. Ou seja, 

é um processo de cultivo sustentável que prevê o manejo adequado da terra e dos recursos 

naturais baseado nos princípios agroecológicos. A produção é feita sem o uso de sementes 

geneticamente modificadas, pesticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes químicos e 

também não há geração de resíduos que poluam a água e o solo. 

Segundo Castro Neto et al (2010), uma das questões presentes no debate atual sobre 

sustentabilidade relaciona-se à produção orgânica e à alimentação saudável. Nos desafios 

colocados pela sociedade aos sistemas de produção agropecuários estão inclusos os itens 

relacionados à necessidade de produção de alimentos, em quantidade e qualidade adequadas 

e, também, a nova exigência da sociedade de que essa produção não contamine o ambiente, 
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não exerça pressão inadequada sobre os recursos naturais e que leve em consideração os 

aspectos relacionados à equidade social.  

Para Soares (2000) e Maluf (2003), a agricultura familiar assume grande importância 

na segurança alimentar da família e do país. Além do que, contribui, também, para a 

preservação dos recursos naturais e para a reprodução socioeconômica das famílias rurais. 

Sendo os agricultores familiares, os atores sociais imprescindíveis para cumprir o desafio de 

produzir organicamente, de forma sustentável, garantindo uma alimentação saudável de 

melhor qualidade e sabor e, ainda, preserva o meio ambiente. 

Para tanto, torna-se importante compreender o processo de organização dos produtores 

em grupos formais ou informais e verificar se esse processo de organização produz um 

melhor resultado no desempenho socioeconômico desses agricultores familiares. Sendo 

indispensável a análise das relações sociais que envolvem estas práticas, tais como: costumes, 

tradições, culturas e simbolismos, especialmente as relações de reciprocidade (TESCHE, 

2008). 

 

As relações sociais e a reciprocidade como fontes promotoras de SAN 

 

As relações sociais dos agricultores familiares são impregnadas de valores simbólicos 

e como para restabelecer, criar ou gerar vínculos sociais em uma sociedade agrária (para “ser 

socialmente aceito”), é necessário dar, e, para dar, é preciso produzir e levando em 

consideração que, no Brasil a importância do “produzir” é fundamental, pois a terra é 

patrimônio, tanto quanto o saber retirar dela o alimento. Mostrando que, a lógica da 

reciprocidade motiva, portanto, uma parte importante da produção, de sua transmissão, como 

também, do manejo dos recursos e dos fatores de produção (SABOURIN, 2003). Com isso, 

apresenta-se outra manifestação de reciprocidade, a troca ou o uso comum de recursos 

naturais, como a água e as sementes. 

Estas relações sociais são repletas de atos não inspirados pela expectativa de 

retribuição material, entretanto, elas são impregnadas de valores simbólicos que ressaltam a 

natureza relacional dos indivíduos. Sabourin (2003) explica que, dada a ausência de 

parâmetros para analisar como restabelecer, criar ou gerar vínculos sociais, é importante 

estudar as relações e estruturas de reciprocidade, tentando entender como produzir mais 

integração do que exclusão, mas, acima de tudo, como produzir inclusão social e econômica a 

partir de valores humanos universais. 

Portanto, o que se entende por reciprocidade? Para Sabourin (2009), a palavra 

reciprocidade “significa a existência de uma relação de um primeiro termo para um segundo, 
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bem como do segundo para o primeiro”, ou seja, a reciprocidade é uma relação binária, que 

tem como sinônimo, a solidariedade (dependência mútua, fato de ser solidário) ou de 

mutualidade.  

Portanto, a reciprocidade é a dinâmica de reprodução de prestações de serviços, 

criando laços sociais tal como foi identificada por Mauss (1924) através da tripla obrigação de 

“dar, receber e retribuir” (SABOURIN, 2011, p.11). Temple (2003 apud SABOURIN, 2011, 

p. 11) define a reciprocidade como o redobramento do ato ou da prestação que permite o 

reconhecimento do outro e a participação de uma comunidade humana. Do ponto de vista 

antropológico, o princípio da reciprocidade designou por muito tempo as prestações mútuas 

de alimentos, de bens e de serviços entre pessoas ou entre grupos em particular nas 

sociedades, indígenas e camponesas, corresponde a um ato reflexivo entre sujeitos, uma 

relação intersubjetiva e não a uma simples permutação de bens ou objetos, tal como a troca. 

Para resumir, existem várias estruturas fundamentais de reciprocidade nas quais as 

relações geram sentimentos diferentes e, portanto, valores diferentes. Existem, igualmente, 

várias formas de reciprocidade que lhe conferem imaginários diferentes. O sentimento do ser 

originário pode ser capturado no imaginário do prestígio ou no da vingança, dando lugar a 

formas de reciprocidade positivas, negativas e simétricas. Estruturas, níveis, formas se 

articulam para formar sistemas de reciprocidade (TESCHE, 2008). 

Estas relações de reciprocidade estruturadas sob a sua forma simétrica geram valores 

éticos, ou seja, a relação de reciprocidade em uma estrutura bilateral simétrica cria um 

sentimento de amizade; a relação numa estrutura simétrica de repartição de bens ou serviços 

dentro de um grupo cria o sentimento de confiança; a relação simétrica numa estrutura de 

redistribuição equilibrada de bens ou serviços cria o valor de justiça, etc. Tem-se assim, uma 

ação social concreta, a troca de alimentos ou, frequentemente, a doação de alimentos, gerada 

através das redes de cooperação social, geradas pelas relações de reciprocidade (SABOURIN, 

2011). 

As redes de cooperação sociais formadas pela reciprocidade introduzem novos 

elementos de análise da Antropologia, da Economia e da Sociologia, a fim de viabilizar a 

compreensão da existência de uma economia com base na reciprocidade entre os agricultores, 

a qual não pode ser medida apenas pelos parâmetros da economia clássica das trocas e dos 

intercâmbios comerciais e monetários (TESCHE, 2008).  

Para tanto, os agricultores e os diversos atores com os quais estão se relacionando em 

nível local mantêm uma série de intercâmbios, fluxos de informação e de práticas, mais ou 

menos densos ou estruturados, em torno da produção agropecuária. Essas relações são 

intensas e estruturadas, ou seja, não são frutos de encontros casuais, levando a construção de 
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um espaço sócio técnico local. O interesse da identificação desse espaço de conhecimento 

consiste em poder valorizar e utilizá-lo, ativando as redes de comunicação já existentes para 

introduzir ou adaptar inovações e informações (SABOURIN, 2001). 

É neste sentido que, segundo Radomsky & Schneider (2007), a noção de rede se torna 

um importante referencial a partir do qual analisar as relações sociais e econômicas possibilita 

a conformação de redes, constituídas por atores sociais que estabelecem interações específicas 

e concretas, com suas relações de proximidade e de vínculos sociais. 

 

Certificação Orgânica como garantia de qualidade 

 

 A agricultura orgânica é tida como um sistema de produção agrícola que tem 

objetivos claros de melhorar o uso dos recursos naturais e socioeconômicos existentes, através 

de métodos e práticas de menor impacto ambiental e respeito a integridade de comunidades 

rurais (BRASIL, 2003).    

Martisn; Kroetz & Secco (2013) afirmam que a busca pelo consumidor de um produto 

oriundo da agricultura orgânica, é uma maneira de reafirmar de forma consistente a sua opção 

de estimular esse tipo de atividade. No entanto o produto orgânico não tem alguma 

característica visual individual que o diferencie do produto convencional. 

O que nos leva a discussão infindável sobre Produtos Orgânicos e Produtos Naturais, o 

que faz com que muitas pessoas acreditem que ambos são a mesma coisa, mas, na realidade 

não são. Para garantir essa diferenciação, é que a legislação atual reconhece a “certificação da 

qualidade orgânica”, como uma maneira de intermediação entre produtor e consumidor, que 

vise garantir ao segundo, segurança sobre o produto que está adquirindo (MARTISN; 

KROETZ & SECCO, 2013). 

A certificação orgânica é um processo de auditoria de origem e trajetória de produtos 

agrícolas e industriais, desde sua fonte de produção até o ponto final de venda ao consumidor. 

Além de ser uma obrigação para todo aquele que objetive vender seu produto agrícola e 

declará-lo como orgânico, a certificação abre portas de mercado e pode ser um instrumento de 

agregação de valor aos produtos, especialmente ao pequeno agricultor familiar. Os produtos 

orgânicos atingem em média valores 30% a 40% superiores aos convencionais 

(CAMPANHOLA & VALARINI, 2001).   

A certificação de produtos orgânicos é o reconhecimento de que o produto foi 

produzido de acordo com os padrões de produção orgânica. Os padrões para agricultura 

orgânica podem ser estabelecidos por associações de produtores que organizam um sistema de 

certificação, com regras e procedimentos, e passam a certificar os produtores associados em 
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relação a esses padrões. Contudo, quando o país estabelece uma regulamentação oficial para a 

produção orgânica, então os padrões privados devem, no mínimo, atender aos padrões 

oficiais, embora possam acrescentar procedimentos especiais (NEVES, 2005).  

O reconhecimento de um produto como orgânico, pode ser realizado por três 

mecanismos diferenciados e aceitos legalmente. Dois deles servem para a certificação do 

produto e sua habilitação ao usar o selo oficial “orgânico Brasil” que são a certificação por 

auditoria externa e os sistemas participativos de garantia e um terceiro sistema (Organismos 

de Controle Social – OCS) serve como garantia na venda direta ao consumidor (SABOURIN, 

2013). 

Nesta pesquisa, iremos trabalhar com o terceiro sistema, o Organismos de Controle 

Social – OCS), que pode ser formada por um grupo, associação, cooperativa ou consórcio, 

com ou sem personalidade jurídica, de agricultores familiares.  

Mas para que a organização seja reconhecida pela sociedade e ganhe credibilidade, é 

preciso que entre os participantes exista uma relação de organização, comprometimento e 

confiança. Uma OCS deve ter controle próprio, estar ativa e garantir que os produtores a ela 

ligados garantam o direito de visita dos consumidores às suas unidades de produção, assim 

como o livre acesso do órgão fiscalizador. Além disso, ela também tem a obrigação de manter 

atualizadas as listas dos principais produtos e quantidades estimadas por unidade de produção 

familiar (BRASIL, 2008). 

Segundo Brasil (2008), para que consumidores e produtores sérios não saiam 

prejudicados, a legislação determina que a OCS se cadastre em um órgão fiscalizador. Uma 

vez cadastrada, cada produtor da organização deve receber uma Declaração de Cadastro para 

comprovar aos consumidores a sua condição de produtor orgânico. Assim, em caso de 

denúncias ou suspeitas de irregularidades, os produtores e suas unidades de produção são 

identificados com mais facilidade. Este procedimento, chamado de “Rastreabilidade”, garante 

que os direitos dos consumidores e bons produtores sejam respeitados e a boa imagem que os 

produtos orgânicos conquistaram seja mantida. 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Fundada em 08 de outubro de 2009, a Associação dos Produtores e Produtoras 

Orgânicas de Ceará Mirim, com Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob no. 

12.565.857/0001-38, teve início, através da parceria existente do Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e assentados do PA Nova Esperança II, no qual 

foram beneficiados com 4 (quatro) unidades de Produção Agroecológica Integrado e 
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Sustentável (PAIS)1. A partir daí outros produtores foram aderindo a este tipo de produção e 

com o aumento de grupo produtivo veio a necessidade de criação da associação para facilitar 

os trâmites legais para comercialização, compra de insumos e acesso aos mercados 

institucionais. Pela necessidade de garantir que a produção era realmente orgânica e, também, 

como forma de agregar valor à aos seus produtos, membros da Associação, juntamente com 

representantes do SEBRAE, buscaram parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), dando início ao processo de declaração como Organismos de 

Controle Social. 

Segundo informações de seu atual presidente, a Associação é composta por 70 

membros, mas, apenas 21 estão ativos. Todos os membros da associação integram a reforma 

agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), da Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e 

Apoio à Reforma Agrária (SEARA), em assentamentos diversos, localizados no município de 

Ceará Mirim. 

Em virtude das unidades PAIS, terem sido instaladas em propriedades localizadas na 

região oriental e ocidental de Ceará Mirim, onde, segundo Diniz Filho (1999), o clima é sub-

úmido na porção oriental, o semiárido no setor ocidental, conforme a classificação de 

Koppen, tendo distribuição de chuvas irregulares sendo indispensável o uso de sistemas de 

irrigação. Com as grandes estiagens, os cacimbões (fonte de água utilizada para irrigação), 

mesmo sendo aprofundados, secam, fazendo com que muitos produtores só possam produzir 

no inverno ou abandonarem sua produção. 

Os beneficiários desta Associação produzem organicamente em forma de PAIS, onde, 

de acordo com o presidente da associação, dez membros da Associação são declarados como 

Organismo de Controle Social (OCS) e os demais, estão em processo de declaração. Já 

possuindo selo e logomarca que caracteriza a Associação como produtora orgânica. 

Essas unidades PAIS surgiram de uma parceria entre Fundação Banco do Brasil 

(FBB), SEBRAE e Ministério da Integração Nacional (MI). Nesta mesma época com a 

finalidade de melhorar a qualidade de vida e proporcionar sustentabilidade para as 

comunidades atendidas, estimulando a prática da agricultura orgânica por meio de processo 

                                                           
1 O projeto PAIS – Produção Agroecológica Integrada e Sustentável traz consigo muito além de um projeto de 

produção e comercialização de produtos hortifrutigranjeiros voltados às pequenas propriedades rurais. É 

abordado um antigo conceito no modo de ver o mundo, interagindo com o meio ambiente e com a sociedade. 

Contrariando a diversos paradigmas agrícolas: a simples produção agrícola de “commodities”, a dependência de 

inseticidas, pesticidas, fertilizantes e outros produtos químicos para obtenção de alimento, uma agricultura onde 

a larga escala de produção é fator primordial de sucesso e rentabilidade, com a busca pela padronização absoluta 

dos produtos, alterando inclusive geneticamente as sementes a serem plantadas, refletindo a qualidade do 

produtor e o valor de sua produção, pouco se importando com o ambiente macro em que estas propriedades e os 

produtores estão inseridos (SEBRAE, 2012). 
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produtivo sem o uso de agrotóxicos (CASTRO NETO et al, 2010), o SEBRAE, instalou mais 

46 unidades de PAIS no município de Ceará Mirim. 

Segundo Santos (2013), os fatores que mais influenciam na desistência ou 

permanência dos agricultores na produção com o PAIS são os aspectos relacionados ao nível 

de organização social que os grupos produtivos se encontram, visto que, verificaram em 

estudos recentes, no estado do Rio Grande do Norte, que as comunidade “com maior 

entrosamento social foram as que conseguiram continuar com a manutenção das unidades do 

PAIS, por outro lado, nas comunidades onde houveram desistências foi notado um menor 

grau de coesão social entre eles”. Segundo esta mesma autora, nas comunidades em que a 

organização comunitária é mais sólida existe mais persistência por parte dos agricultores e 

melhores perspectivas em relação ao futuro da produção com o PAIS. Entre os agricultores 

que desistiram do PAIS a falta de coesão social foi considerada o principal obstáculo. Essa se 

expressa tanto internamente na comunidade; com dificuldades de estabelecer redes de 

confiança que possam servir de suporte para o enfrentamento dos desafios quanto pela pouca 

capacidade de estabelecer novas redes de comercialização e ou de se inserir nos mercados 

institucionais. 

O tamanho das propriedades da maioria dos membros da Associação é inferior a 10 

hectares. Apenas os beneficiários dos assentamentos Nova Esperança II (aproximadamente 13 

ha) e União (aproximadamente 11 ha), possuem áreas maiores. 

O acesso à água, na maioria dos assentamentos é insuficiente, em virtude de que as 

fontes de água são de poços artesianos coletivos, que abastecem as agrovilas, sendo usado 

para consumo humano, animal e, também, para a produção. Apenas nos assentamentos Nova 

Esperança II e Santa Luzia, o abastecimento de água é suficiente até para expansão da 

unidade produtiva, em virtude de os beneficiários possuírem fontes de água própria para 

utilização nas unidades produtivas. 

 Após se organizarem socialmente, através da constituição da Associação, de se 

capacitarem, através de vários cursos técnicos na área, tais como: Associativismo e 

Cooperativismo, Gestão de Negócio Rural, Inseticida Naturais, Biofertilizantes, os membros 

da Associação dos Produtores e Produtoras Orgânicas de Ceará Mirim, resolveram buscar um 

meio legal que comprovasse que sua produção realmente era orgânica, para melhor atender o 

mercador consumidor e agregar valor a produção orgânica da Associação. 

 
[...] hoje nosso problema maior não está sendo mais o mercado, o nosso problema 

hoje está sendo a mercadoria, quer dizer as bolas inverteram. É porque hoje o pedido 

é maior que a demanda [...] hoje a gente tá sendo procurado pela Secretaria de 
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Educação de Natal, onde existe o PNAE [...] estamos esperando a Chamada Pública, 

só podemos fazer o projeto mediante o edital. Não é tão difícil – Entrevista no. 1. 

 

Como não possuem sede própria, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ceará 

Mirim (STR-Ceará Mirim) cedeu uma sala para que a Associação possa se reunir sempre que 

necessário e, também, um galpão, onde possam armazenar as hortaliças, servindo de ponto de 

distribuição para 15 beneficiários que comercializam há dois anos pelo Compra Direta com 

Doação Simultânea do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da Companhia Nacional 

de Abastecimento - CONAB. A Associação dos Produtores e Produtoras Orgânicas de Ceará 

Mirim é registrada no endereço do STR-Ceará Mirim. 

Para serem declarados como OCS, seria necessária a venda direta, entre produtor e 

consumidor, para atender esta exigência, através de uma parceria, entre o SEBRAE e a 

Secretaria Municipal de Agricultura de Ceará Mirim, foi criada uma feira de produtos 

orgânicos, que acontecia semanalmente, nas sextas-feiras pela manhã, na Estação Cultural de 

Ceará Mirim, mas, devido a falta de divulgação, poucos consumidores procuravam esta feira 

e, atualmente, os membros da Associação estão comercializando em duas Feiras da 

Agricultura Familiar no município de Natal. 

 
[...] é justamente as feiras que chamam a atenção da sociedade e com isso a gente só 

tem a crescer e aproveitar e trazer mais pessoas que queiram trabalhar e que 

comprovem que produzem orgânicos [...] – Entrevista no. 1. 

 

 

Atualmente, os produtores foram convidados pela Prefeitura do Natal, por meio da 

Empresa de Fomento e Segurança Alimentar (Alimentar), para participarem das feiras 

agroecológicas realizadas por este órgão. As feiras acontecem toda quarta-feira no Ponto Sete, 

na Avenida Engenheiro Roberto Freire, em Capim Macio e toda sexta-feira na Praça das 

Flores, em Petrópolis. A Feira da Praça das Flores é realizada desde agosto de 2013. Cerca de 

40 produtores e produtoras da Região Metropolitana da capital participam da ação, destes, 10 

são membros da Associação dos Produtores e Produtoras Orgânicas de Ceará Mirim, onde 

vendem seus produtos como hortaliças, verduras, frutas, feijão verde, galinha caipira, ovos, 

entre outros. 

A dificuldade está no transporte dos produtos e produtores, visto que, a Associação 

ainda não possui transporte próprio. 
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CARACTERIZAÇÃO DA FAMÍLIA 

  

 A população estudada é composta por 21 sócios da APPOCM, integrantes de 18 

famílias agricultoras, com média de 5 pessoas por família, totalizando 76 pessoas nesta 

população. Destas, 42 são do sexo masculino e 34 do sexo feminino. 

 A organização da produção através deste sistema não tardou a evidenciar o problema 

que sempre acompanhou os produtores orgânicos: a precariedade das formas de acesso ao 

mercado, colocando em risco os investimentos realizados até então pelo PAIS. Pensando em 

atenuar esta questão, foi criada a Associação dos Produtores e Produtoras Orgânicas de Ceará 

Mirim, no ano de 2010, envolvendo produtores de diferentes assentamentos de reforma 

agraria da região. 

Os produtores orgânicos que compõem esta população são oriundos de variadas 

regiões do estado do Rio Grande do Norte (RN) e, também, da Paraíba (PB), sendo sua maior 

parte originários de comunidades rurais, do Território do Mato Grande. Sendo que 60% 

nasceram no município de Ceará Mirim e os demais, nasceram em regiões circunvizinhas. Ao 

analisar os questionários aplicados na pesquisa, verificou-se que, nesta população, 26,32%, 

está na faixa etária entre 0 a 14 anos; 32,89%, na faixa etária entre 15 a 29 anos; 38,16%, na 

faixa etária entre 30 a 60 e, apenas, 2,63%, acima de 60 anos. 

No grupo estudado, o nível de escolaridade predominante é o ensino fundamental. Em 

toda a população, 4 pessoas possuem o ensino técnico profissionalizante (Técnicos em 

Agropecuária, em Mineração, em Controle Ambiental e em Enfermagem) e 1, está cursando o 

nível superior no Curso de Graduação de Gestão em Cooperativismo, pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), situação muito diversa do que se identifica em geral 

na região.  Além disso, embora os níveis de escolaridade sejam ainda baixos, não foram 

registrados casos de analfabetismo no grupo, outra exceção deste território.   

 Quanto a qualificação profissional, além do grau de escolaridade apresentado, o 

público pesquisado participou de vários cursos ministrados pelo SEBRAE e Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural (SENAR), tais como: Processamento de Frutas, Associativismo e 

Cooperativismo, Gestão de Mercado, Olericultura, Enxertia, Inseticidas Naturais e 

Biofertilizantes. 
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CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA AMOSTRAL 

 

Assentamento Carlos Marighela2 

                   

O Projeto de Assentamento Carlos Marighella é originário da Fazenda Nova Nova 

Guajirú, tendo sua Imissão de Posse, em 20 de agosto de 2009 e Ato de Obtenção, em 24 de 

agosto de 2009. Com uma área total de 599,5586 ha e capacidade para 35 famílias 

beneficiárias. Localizado na Rodovia RN 064, distando 11 km da sede do município e 28 da 

Capital do Estado. É representado juridicamente pela Associação dos Produtores Rurais do 

Projeto de Assentamento Carlos Marighella, com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ) sob no. 11.235.944/0001-64. 

 

Assentamento Nova Esperança II3 

 

Na década de 60, a Fazenda Manibu (atual Projeto de Assentamento Nova Esperança 

II) era de propriedade do Sr. Chico Lapada, assim vulgarmente denominado pelo costume de 

bater em seus empregados. Foi ele quem primeiro desmatou e plantou cana-de-açúcar 

naquelas terras. Nos idos de 80, a propriedade foi comprada pelo Sr. Geraldo Melo. Parte dela 

foi destinada ao Projeto Santa Águeda. A outra parte, considerada melhor, foi destinada ao 

plantio de cana-de-açúcar e criação de gado.  

No final dos anos 90, o Movimento da Libertação dos Sem Terra (MLST) ocupou a 

fazenda. Cerca de 300 famílias participaram da ocupação, mas só 70 delas chegaram ao final 

do processo. O INCRA foi responsável pela seleção das famílias restantes, até chegar ao 

número atual de 104 famílias. 

As discordâncias políticas internas, levaram à divisão do grupo e à formação de duas 

associações, uma com 74 famílias, apoiada pelo STR de Ceará-Mirim e a outra com 30 

famílias, apoiada pelo MLST.    

O PA Nova Esperança II está localizado no município de Ceará-Mirim, da qual dista 

aproximadamente 18 km. O acesso é feito partindo da sede do município, pela RN 064, no 

sentido Ceará-Mirim – Touros, por 07 km, segue a esquerda na RN 263 (estrada que corta o 

imóvel), no sentido Ceará-Mirim – Pureza, por mais 11 km até a sede do imóvel. Todo o 

percurso é feito por estrada asfaltada. 

                                                           
2 Informações retiradas pela autora do Plano de Desenvolvimento Simplificado (PDS), fornecido pelo 

Departamento de Obtenção do INCRA-SR 19; 
3 Informações retiradas pela autora do Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA), fornecido pelo 

Departamento de Obtenção do INCRA-SR 19. 
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Com uma área de 1.371,11 ha, a propriedade tem como limites geográficos: ao Norte, 

limita-se com a Fazenda Carnaubinha e Rio Maxaranguape; ao Sul, com terras de Francisco 

Abdias e diversos pequenos proprietários; ao Leste, com o Projeto Santa Águeda, Magnus 

Barreto, Mário Aguiar, Ary Pacheco e, ao Oeste, com Fazenda Limoeiro 

As propriedades limítrofes desenvolvem diversas atividades agropecuárias: lavouras 

de subsistência, fruticultura (banana, goiaba, graviola, acerola, caju), cana-de-açúcar e criação 

de gado. 

 Na figura 1, podemos verificar a localização dos assentamentos Nova Esperança II e 

Carlos Marghella, ambos criados através reforma agrária do INCRA. 

 

Figura 1 – Mapa de localização dos PAs Carlos Marighella e Nova Esperança II 

 
FONTE: Setor de Cartografia do INCRA-SR 19/2014 

 

Assentamento Aliança4 

                  

Fundada em 20 de janeiro de 2004, originada da antiga Fazenda Aliança. Com uma 

área total de 124,08 ha, beneficiando 15 famílias agricultoras. Seu projeto inicial prévio a 

construção de 08 casas de moradores, 280 m de rede elétrica de baixa tensão (BT), 

                                                           
4 Informações retiradas pela autora dos arquivos da Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e Apoio à 

Reforma Agrária (SEARA). 
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desmatamento para 7 ha de área produtiva, kit de irrigação para 8 ha de área, plantio das 

culturas de jerimum (2 ha) e feijão macassar (4 ha) e manutenção de 13 ha da cultura de coco-

anão-precoce, já existente na propriedade. 

É representado juridicamente pela Associação da Agricultura Familiar Aliança, com 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob no. 06.185.275/0001-23. Localizada no Distrito de 

Coqueiros, acesso pela Rodovia RN 160, que liga Ceará Mirim a Praia de Muriú. 

 

Assentamento Marcoalhado I3 

                  

Antiga Fazenda AGROMAR, com uma área total de 253,3 ha, beneficiando 25 

famílias agricultoras. Seu projeto inicial prévio a construção de construção de 25 casas de 

moradores e de 2 bases para caixa d’água, aquisição de equipamentos para instalação de 2 

poços tubulares, 455 m de rede elétrica de alta tensão (AT) e 695 m de baixa tensão (BT), 

construção de 6 km de cercas de 4 fios de arame, aquisição de kit de ferramentas, plantio da 

cultura de feijão (4 ha). 

É representada juridicamente pela Associação da Agricultura Familiar Fazenda 

Marcoalhado I, com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob no. 05.774.570/0001-52. 

Localizada na Comunidade Primeira Lagoa, acesso pela Rodovia RN 064, distando 13 km da 

sede do município e 30 da Capital do Estado.  

 

Assentamento Santa Águeda3 

 

A exemplo do Assentamento Nova Esperança II, o Santa Águeda, também é originário 

da Fazenda Manibu. Com uma área total de 1.034,0 ha, com capacidade para 166 famílias 

agricultoras. É representado juridicamente pela Associação dos Agregados do Assentamento 

Santa Águeda, com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob no. 08.799.495/0001-72. 

Localizado no município de Ceará-Mirim, da qual dista aproximadamente 24 km. O acesso é 

feito, partindo da sede do município, pela RN 064, no sentido Ceará-Mirim – Touros, por 07 

km, segue a esquerda na RN 263 (estrada que corta o imóvel), no sentido Ceará-Mirim – 

Pureza, por mais 11 km, entra na rua central do PA Nova Esperança II e segue por mais 6 km 

até agrovila. 
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Assentamento Santa Luzia3 

                  

Fundada em 11 de junho de 2001, originada da Fazenda Santa Luiza, beneficiando 18 

famílias agricultoras. Seu projeto inicial prévio a construção de 16 casas de moradores, 

construção de rede de abastecimento de água, implantação de 8 ha da cultura de mamão 

irrigado e aquisição de bovinocultura de leite. 

É representado juridicamente pela Associação do Projeto de Assentamento de 

Reforma Agrária da Fazenda Santa Luzia, com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob no. 

04.499.895/0001-01.  

O assentamento Santa Luzia está localizado no município de Ceará Mirim, a 28 km de 

distância da sede do município. O acesso se dá pela Rodovia RN 064, sentido Ceará Mirim – 

Comunidade Dom Marcolino, chegando na Fazenda Atala, entra-se a direita, percorre 1 km 

em estada carroçável e já se está em áreas do Assentamento Santa Luzia. 

 

Assentamento União3 

 

Originária da Fazenda Lagoa do Cosme, com uma área total de 194,7 ha, com 

capacidade para 17 famílias agricultoras. É representado juridicamente pela Associação do 

Projeto de Assentamento e Reforma Agrária União, com Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica sob no. 04.541.818/0001-72, fundada em 04 de julho de 2001. Localizado na 

Comunidade Morrinhos, no município de Ceará-Mirim, da qual dista aproximadamente 10 

km. O acesso é feito, partindo da sede do município, pela RN 064, no sentido Ceará-Mirim – 

Touros. 

O projeto inicial prévio a construção de casas rurais (16), eletrificação rural de BT e 

AT, aquisição de transformadores, instalação de poço tubular, construção de caixa d’água, 

sistema de rede hidráulica. Já existiam benfeitorias remanescentes da antiga fazenda, tais 

como: 71 ha de cajueiro gigante, 26, 5 ha de área desmatada, casa sede, 6,88 km de cercas de 

4 fios de arame, 1,06 km de cercas de fios de 3 arame e poço tubular. 

 

METODOLOGIA GERAL 

 

Os procedimentos metodológicos da pesquisa partem de uma abordagem qualitativa, 

em virtude de que este tipo de pesquisa não se preocupa com representatividade numérica, 

mas sim com o aprofundamento da compreensão de um grupo social ou de uma organização 

(PORTELA, 2004). Para Chizzotti (2003), o termo qualitativo implica uma partilha com 
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pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa do pesquisador para extrair desse 

convívio, significados visíveis e latentes, onde o mesmo interpreta e traduz esses significados 

em um texto. 

Os dados aqui analisados foram obtidos a partir de entrevistas semiestruturadas, 

realizadas nos locais de produção de cada produtor orgânico, no período compreendido entre 

maio a agosto e dezembro de 2014. 

A pesquisa envolveu entrevistas com 21 produtores orgânicos membros da Associação 

dos Produtores e Produtoras Orgânicas de Ceará Mirim em sete projetos de assentamentos de 

Reforma Agrária, sendo 02 (dois) assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), Carlos Marighella e Nova Esperança II, e cinco do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), da Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e 

Apoio à Reforma Agrária (SEARA), Aliança, Marcoalhado I, Santa Águeda, Santa Luzia e 

União. 

As entrevistas foram realizadas com auxílio de dois questionários, sendo que o 

primeiro abrangeu as temáticas de acesso à terra, acesso à água, acesso as sementes e outros 

insumos, acesso à produção orgânica, acesso as políticas públicas, formas de comercialização, 

acesso a alimentação, estratégias e ações de SAN e caracterização das famílias e foi aplicado 

aos 21 sócios. 

O segundo questionário foi direcionado a obtenção da declaração com Organismos de 

Controle Social (OCS), portanto, foi aplicado apenas, aos 10 sócios com vínculo a OCS. 

Também foram entrevistados, atores governamentais ou não, que atuam diretamente 

com as famílias beneficiárias da Associação, como por exemplo, representantes da Secretaria 

de Agricultura do Município de Ceará Mirim, SEBRAE e Alimentar. 

Para a revisão de literatura, procedeu-se através de pesquisa por palavras-chave, 

variando entre os termos: segurança alimentar e nutricional, agricultura familiar, 

reciprocidade, redes sociais, capital social, produção orgânica, qualidade e inovações, 

certificação orgânica, estratégias de segurança alimentar e nutricional, estratégias para a 

agricultura familiar e produção para autoconsumo. 

Tomando como referência o conceito de SAN, anteriormente definido, o instrumento 

de pesquisa buscou identificar e caracterizar as estratégias a partir de seis variáveis: como se 

dá o acesso ao alimento, em que quantidades, como isso se associa à cultura alimentar local, 

as questões relacionadas ao abastecimento e as ações de reciprocidades, conforme indicado no 

quadro abaixo: 
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Quadro 1 – Variáveis Metodológicas 

FONTE: A autora. 

 

O procedimento metodológico usado para a análise dos dados escolhido é bastante 

utilizado para este tipo de pesquisa, onde os indivíduos são coparticipantes da pesquisa, pois é 

através de suas definições e opiniões que o pesquisador pode verificar as variáveis do assunto 

em destaque e, com isso interpretar os dados obtidos. Trata-se do método comparativo que, 

segundo Schneider & Schmitt (1998), é importante para se perceber deslocamentos e 

mudanças, identificando continuidades e descontinuidades, semelhanças e diferenças nos 

acontecimentos estudados, sendo eles direcionados a um evento singular ou voltados para 

uma pesquisa que envolva uma série de casos previamente escolhidos. 

Como também, para a análise dos dados de campo, o pesquisador, através das questões 

selecionadas e das percepções, procurou, não apenas descrever, mas, também, construir 

explicações e interpretações teóricas que caracterizassem o grupo em estudo. As notas de 

campo foram organizadas, mediante um processo contínuo, onde o pesquisador procurou 

identificar categorias, tendências, padrões e relações, desvendo-lhes o significado. 

Acesso ao alimento 

Acesso à terra, à água; aos insumos 

agrícolas, organização da mão de obra e aos 

meios de produção; 

As formas de aquisição de alimentos 

(compra e produção); Estratégias 

Autoconsumo; 

Políticas públicas acessadas que 

potencializaram as estratégias de SAN. 

Quantidade 
Número de refeições ao dia; 

Diversidade de produtos e quantidade. 

Cultura Alimentar 

Mudança de hábitos alimentares; 

Estratégias de valorização de produtos 

locais. 

Qualidade 
Qualidade (Garantia de origem da produção 

orgânica, através da declaração como OCS). 

Abastecimento 

Formas de Comercialização; 

Feiras agroecológicas; 

Mercados Institucionais. 

Reciprocidade Atos de dar, receber e retribuir 
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CAPÍTULO I 

 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA ASSOCIAÇÃO 

DOS PRODUTORES E PRODUTORAS ORGÂNICAS DE CEARÁ MIRIM-RN 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE 

PRODUCTORES ORGÁNICOS DE CEARÁ MIRIM-RN 

 

FOOD AND NUTRITIONAL SECURITY OF THE FARMERS ASSOCIATION OF ORGANIC PRODUCERS 

OF CEARÁ MIRIM-RN 

 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DE L'ASSOCIATION DES AGRICULTEURS DES 

PRODUCTEURS BIOLOGIQUES DU CEARÁ-MIRIM-RN 

 

Oliveira, Katherine de Sousa Costa5 

Rozendo, Cimone6 

 

ESTE ARTIGO FOI SUBMETIDO AO PERIÓDICO AGROALIMENTARIA E, PORTANTO, ESTÁ 

FORMATADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DESTA REVISTA (vide 

http://www.saber.ula.ve/ciaal/agroalimentaria/) 

 

RESUMO 

 

Este artigo se propõe a analisar as estratégias de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) 

desenvolvidas pelos membros da Associação dos Produtores e Produtoras Orgânicas de Ceará Mirim, localizada 

no estado do Rio Grande do Norte, criada no ano de 2010, com o desafio de produzir alimentos com qualidade, 

em quantidade suficiente, sem prejudicar o meio ambiente e considerando as relações de equidade social. Uma 

das poucas iniciativas dessa natureza em um território marcado pelos piores indicadores sociais do Brasil (IDH 

0,555). Os dados aqui analisados foram obtidos a partir de entrevistas semiestruturadas, realizadas nos locais de 

produção de cada produtor e partem de uma abordagem qualitativa. Tomando como referência o conceito de 

SAN, o instrumento de pesquisa, buscou identificar e caracterizar as estratégias a partir das seguintes variáveis: 

como se dá o acesso ao alimento; as formar de aquisição de alimentos; estratégias para autoconsumo; políticas 
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públicas acessadas que potencializaram essas estratégias e como isso se associa à cultura alimentar local. A partir 

do estudo, concluiu-se que a maior parte das estratégias de SAN identificadas, resultaram do encadeamento de 

diferentes políticas públicas que potencializaram as estratégias existentes e criaram outras, como no caso da 

produção orgânica que constitui a motivação principal, inclusive para a organização do grupo pesquisado. Estas 

estratégias trouxeram melhorias na alimentação, provocaram mudanças de seus hábitos alimentares, em especial, 

na diversificação da produção de autoconsumo. Isto por sua vez, tem garantido maior autonomia alimentar e 

ampliado os canais de comercialização, seja por meio de feiras ou dos mercados institucionais. Verificou-se, 

também, que as relações de reciprocidade (atos de doar, trocar e receber) se ampliaram após a produção orgânica 

e que estas são imprescindíveis na garantia de alimentos em momentos de dificuldades, além de contribuem para 

fomentar a produção orgânica, através das trocas de insumos. 

 

Palavras-Chaves: Segurança Alimentar e Nutricional, Reciprocidade, Produção Orgânica, Autoconsumo, 

Agricultura Familiar. 

 

RESUMEN 

 

 Este artículo se propone a analizar las estrategias de la Seguranza Alimentar y Nutricional (SAN) 

desarrolladas por los componentes de la Associação dos Produtores e Produtoras Orgânicas de la ciudad de 

Ceará Mirim, localizada en el estado del Rio Grande do Norte, creado en el año de 2010, con el reto de producir 

alimentos con calidad, en cantidad suficiente, sin perjudicar el medio ambiente y considerando las relaciones de 

igualdad social. Una de las pocas iniciativas de esta naturaleza en un territorio marcado por los peores 

indicadores sociales del Brasil (IDH 0,555). Los datos aquí analizados fueran obtenidos a partir de las entrevistas 

semiestructuradas, realizadas en los sitios de producción de cada productor y parten de una abordaje cualitativa. 

Fue tomado como referencia el concepto de SAN, los instrumentos de la investigación, buscando identificar y 

caracterizar las estrategias a partir de las siguientes variables: como se queda el acceso al alimento; las formas de 

adquisición de los alimentos; estrategias para autoconsumo, políticas públicas para derecho que potencializaran 

estas estrategias y como eso se asocia a la cultura alimentar local. A partir del estudio hecho, fue concluido que 

la mayor parte de las estrategias del SAN identificadas, resultaran en el encadenamiento de diferentes políticas 

públicas que potencializaran las estrategias existentes y crearan nuevas, como en el caso de la producción 

orgánica que constituye la motivación principal, incluso para la organización del grupo pesquisado. Estas 

estrategias han traído mejorías en la alimentación, provocaran mudanzas de sus hábitos alimentares, en especial, 

en la diversificación de la producción del autoconsumo. Eso, por su vez, he garantizado mayor autonomía 

alimentar y ampliado los canales de comercialización, sea por medio de tiendas o de los mercados 

institucionales. Fue verificado, también, que las relaciones de reciprocidad (el acto de donar, recibir y retribuir) 

se ampliaran después de la producción orgánica y que estas son imprescindibles en la garantía de los alimentos 

en los momentos de dificultad, allá de contribuyeren para la fomentación de la producción orgánica, a través de 

los cambios de insumos. 

 

Palabras claves: Seguranza Alimentar y Nutricional, Reciprocidad, Producción Orgánica, Autoconsumo, 

Agricultura Familiar. 
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ABSTRACT 

  

This article aims to analyze the strategies of Food and Nutritional Security (in portuguese SAN – 

Segurança Alimentar e Nutricional) developed by members of the Association of Organic Producers of Ceará 

Mirim, in the state of Rio Grande do Norte, created in 2010, with the challenge of producing food with quality, 

in sufficient quantity, without harming the environment and considering the relations of social equality. One of 

the few initiatives in a territory marked by the worst social indicators in Brazil (HDI 0.555). The data analyzed 

here were obtained from semi-structured interviews conducted in each producer production sites and run a 

qualitative approach. Compared with the concept of SAN, the research instrument, it was intended to identify 

and characterize the strategies from the following variables: how is access to food; the form of food acquisition; 

strategies for self-consumption ; public policies which have enhanced these strategies and how it is associated 

with the local food culture. From the study, it was concluded that most of the identified SAN strategies, resulted 

from the chaining of different public policies which have enhanced the existing strategies and created new, as in 

the case of organic production that is the main reason, including for the organization the group studied. These 

strategies have resulted in improvements in diet, caused changes in your eating habits, in particular, 

diversification of self-consumption production. This in turn has guaranteed greater food autonomy and expanded 

sales channels, either through trade or institutional markets. It was also the relations of reciprocity (acts of 

giving, receiving and giving back) widened after the organic production and that these are essential in the food 

security in times of difficulties, and help to encourage organic production by the inputs changes. 

 

Keywords: Food and Nutritional Security (SAN), Reciprocity, Organic Production, Self-Consumption, Family 

Agriculture 

 

RÉSUMÉ 

 

 Cet article vise à analyser les stratégies de sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) mis au point par 

les membres de l'Association de bio producteurs de Ceará Mirim, situé dans l'état du Rio Grande do Norte, créé 

en l'an 2010, avec le défi de produire des aliments de qualité en quantité suffisante, sans nuire à l'environnement 

et compte tenu des relations d'équité sociale. L'une des rares initiatives de ce genre dans un territoire marqué par 

les pires indicateurs sociaux au Brésil (HDI 0,555). Les données examinées ici proviennent d'entrevues semi-

structurées, menées dans des lieux de production de chaque agriculteur et partant d'une approche qualitative. 

Prenant comme référence le concept de SAN, l'instrument de recherche, a cherché à identifier et caractériser les 

stratégies de variables suivantes: Comment accède-t-il à l'alimentation; le formulaire d'achat d'aliments; 

stratégies pour la consommation; politiques publiques accédés qui ont renforcé ces stratégies et qu'il se joint à la 

culture gastronomique locale. L'étude, on a conclu que la plupart des stratégies de SAN identifiés, résulte de 

l'enchaînement des différentes politiques publiques qui existant a renforcé et développé d'autres stratégies, 

comme dans le cas du mode de production biologique qui constitue la principale motivation, y compris pour 

l'organisation du groupe étudié. Ces stratégies ont apporté des améliorations dans l'alimentation animale, 

provoquant des changements dans vos habitudes alimentaires, en particulier, sur la diversification de la 

production à la consommation. Cela à son tour, a obtenu un plus grand pouvoir d'autonomie et élargi des canaux 

de vente, soit par le biais de foires ou marchés institutionnels. Il a été constaté, aussi, que les relations de 

réciprocité (actes de don, d'échange et de recevoir) s'est creusé après le mode de production biologique et que 
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ceux-ci sont indispensables pour assurer des aliments en période de difficultés, en plus de contribuer pour 

encourager la production biologique, à travers les échanges d'intrants. 

 

Mots-clé: Sécurité alimentaire et nutritionnelle; Réciprocité; Mode de Production biologique; 

Autoconsommation; Agriculture familiale. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Segundo a Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, 

2014), cerca de 805 milhões de pessoas sofrem de 

subnutrição crônica no mundo, isso significa que 

uma em cada oito pessoas não tem acesso a uma 

alimentação saudável e adequada no seu dia a dia. 

Além disso, a grande maioria dos que sofrem de 

fome vivem em áreas rurais onde a agricultura é a 

principal atividade econômica.  

 Para Maluf (2007), essa situação paradoxal 

é atribuída na literatura contemporânea à 

inadequação dos sistemas agrícolas, às formas 

precárias e desiguais de acesso à terra, à água, às 

sementes entre outros aspectos.  Nesta abordagem a 

fome é situada como uma questão política mais 

ampla, contrapondo-se, às perspectivas que 

vinculavam o problema apenas à escala de oferta de 

alimentos. A emergência da concepção de 

segurança alimentar e nutricional, ocorre, portanto, 

como consequência da ampliação e politização de 

um antigo debate que não podia mais ser reduzido a 

expressão: fome. 

O conceito de Segurança Alimentar tem 

assumido diversas acepções ao longo de seu 

desenvolvimento, isto porque, põe em questão, 

diferentes interesses de ordem social, cultural, 

político e econômico, o que resulta em debates nos 

diversos segmentos da sociedade, no Brasil e no 

mundo. Além disso, o conceito se transforma à 

medida que avança a história da humanidade e 

alteram-se a organização e as relações sociais em 

uma sociedade. Em que pese seu caráter 

polissêmico, a definição de SAN mais difundida 

socialmente, por ter sido construída conjuntamente 

pelos movimentos sociais e governo, foi elaborada 

no Fórum Brasileiro de SAN, em 2003 e aprovada 

na II Conferência Nacional de SAN, em Olinda, em 

2004, que diz: 

 

Segurança Alimentar e Nutricional 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 sociais, econômica e 

ambientalmente sustentáveis (Maluf, 

2007, p. 17, grifos nossos). 

 

A abrangência do tema sobre alimentação, 

constitui para Maluf (2007), um espaço privilegiado 

de debate à medida que incide sobre outros aspectos 

igualmente importantes para a qualidade de vida, 

como: o acesso à terra, acesso à água, à melhoria de 

renda, além da busca por sistemas produtivos mais 

adequados à realidade cultural e ambiental de cada 

região. Neste quadro, a agricultura familiar é 

concebida na literatura contemporânea como uma 

forma social de produção capaz de assumir o 

protagonismo das ações de SAN bem como os 

preceitos de sustentabilidade (Rozendo, 2006).   

A estas expectativas sobre o papel da 

agricultura familiar se vinculam também práticas 

produtivas que pretendem colocar em xeque os 

paradigmas que orientam o modelo produtivo da 

modernização. É neste contexto, que se situa a 

produção orgânica. Ela é apontada como uma 

estratégia indispensável para a segurança alimentar 

e nutricional por atender a critérios primordiais 

como: garantir a segurança alimentar em 

quantidades suficientes de alimentos,  garantir 

qualidade destes dentro de padrões que respeitem à 

diversidade cultural e que sejam social, econômica 

e ambientalmente sustentáveis, contribuindo para 

aumentar a produção agropecuária e aproximar os 

indicadores socioeconômicos da população rural 

aos da urbana (Castro Neto, Stafusa, Denuzi, 

Rinaldi e Staduto, 2010). 

Segundo Paschoal (1994), a produção 

orgânica ou agricultura orgânica, se baseia no 

emprego mínimo de insumos externos. É um 

processo de cultivo sustentável que prevê o manejo 

adequado da terra e dos recursos naturais baseado 
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nos princípios agroecológicos. A produção é feita 

sem o uso de sementes geneticamente modificadas, 

pesticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes 

químicos e também não há geração de resíduos que 

poluam a água e o solo, atendendo, de certa forma, 

ao desafio colocado pela sociedade para a produção 

de alimentos com qualidade, em quantidade 

suficiente, sem prejudicar o meio ambiente e 

considerando as relações de equidade social. Sob 

tais orientações foi criada, no ano de 2010, a 

Associação dos Produtores e Produtoras Orgânicas 

de Ceará Mirim, uma das poucas iniciativas dessa 

natureza em um território marcado pelos piores 

indicadores sociais do país (IDH 0,555). 

Diante do exposto, o objetivo principal 

desta pesquisa foi identificar e analisar as 

estratégias de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN), vinculadas às políticas públicas ou não, que 

as famílias membros da Associação dos Produtores 

e Produtoras Orgânicas de Ceará Mirim utilizam. O 

propósito foi entender quais as estratégias com foco 

na SAN são desenvolvidas pelas famílias da 

Associação dos Produtores e Produtoras Orgânicas 

de Ceará Mirim. Estas estratégias originam-se de 

políticas públicas ou de ações próprias? Como estas 

incidem nos gastos com alimentos e no acesso à 

alimentação? Como essas estratégias se articulam 

entre si e quais redes sociais elas conformam? De 

que forma a participação em uma associação desta 

natureza interfere em ações de SAN?  

Este artigo, além desta introdução é 

constituído pelas seções: ii) Procedimentos 

Metodológicos; iii) Referencial Teórico, que aborda 

as relações entre produção orgânica e ações de 

reciprocidade na agricultura familiar como 

estratégias de segurança alimentar e nutricional; iv) 

Resultados; e, v) Considerações finais. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os procedimentos metodológicos da 

pesquisa partem de uma abordagem qualitativa, em 

virtude de que este tipo de pesquisa não se 

preocupa com representatividade numérica, mas 

sim com o aprofundamento da compreensão de um 

grupo social, de uma organização e etc (Portela, 

2004). Os dados aqui analisados foram obtidos a 

partir de entrevistas semiestruturadas, realizadas 

nos locais de produção de cada produtor, entre o 

mês de maio e agosto de 2014. 

A pesquisa envolveu entrevistas com 21 

produtores orgânicos membros desta associação, 

em sete projetos de assentamentos de Reforma 

Agrária, sendo dois assentamentos do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), assentamentos Carlos Marighella e Nova 

Esperança II e cinco do Programa Nacional de 

Crédito Fundiário (PNCF), da Secretaria de Estado 

de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária 

(SEARA), Aliança, Marcoalhado I, Santa Águeda, 

Santa Luzia e União. Na revisão da literatura foram 

abordados os conceitos de Segurança Alimentar e 

Nutricional, agricultura familiar, produção orgânica 

e a reciprocidade (atos de doar, trocar e receber).  

Para a discussão sobre agricultura familiar 

utilizou-se como referência as reflexões de: 

Wanderley (1996), Funk, Borges e Salomoni 

(2006), Grisa, Gazolla e Schneider (2010), Troian, 

Klein e Dalcin (2011) e Mazzoleni e Oliveira 

(2010), a discussão sobre produção orgânica, 

pautou-se em Castro Neto et al (2010), Coelho 

(2001), Archanjo, Brito e Sauerbeck (2001), Darolt 

(2003) e Mazolleni e Nogueira (2006), e, 

finalmente, o tema reciprocidade, fundamentou-se 

em Sabourin (2003 e 2009). 

Tomando como referência o conceito de 

SAN, anteriormente definido, o instrumento de 

pesquisa buscou identificar e caracterizar as 

estratégias a partir de quatro variáveis: como se dá 

o acesso ao alimento, em que quantidades e como 

isso se associa à cultura alimentar local e as 

relações de reciprocidade (atos de dar, receber e 

retribuir). Conforme, indicado no quadro abaixo: 
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Quadro 1 – Variáveis Metodológicas 

Acesso ao alimento 

Acesso à terra, à água; aos 

insumos agrícolas, 

organização da mão de 

obra e aos meios de 

produção; 

As formar de aquisição de 

alimentos (compra e 

produção); Estratégias 

Autoconsumo; 

Políticas públicas 

acessadas que 

potencializaram as 

estratégias de SAN; 

Formas de 

Comercialização. 

Quantidade 

Número de refeições ao 

dia; 

Diversidade de produtos e 

quantidade; 

Cultura Alimentar 

Mudança de hábitos 

alimentares; 

Estratégias de valorização 

de produtos locais. 

Reciprocidade Atos de dar, receber e 

retribuir 

Fonte: A autora. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. AS RELAÇÕES ENTRE SAN, AGRICULTURA 

FAMILIAR E PRODUÇÃO ORGÂNICA  

Segundo Wanderley (1996, p.2), a 

“agricultura familiar” deve ser entendida de forma 

genérica: “como aquela em que a família, ao 

mesmo tempo em que é proprietária dos meios de 

produção, assume o trabalho no estabelecimento 

produtivo”. Além disso, a agricultura familiar 

corresponde a certa camada de produtores, capazes 

de se adaptar às modernas exigências do mercado 

em oposição aos demais “pequenos produtores” 

incapazes de assimilar tais modificações.  

Neste sentido, a agricultura familiar, tem 

sido apontada como a principal protagonista na 

produção de alimentos no Brasil. Parte desta 

condição se pauta nas características intrínsecas 

deste segmento: a diversificação da produção, a 

família como unidade básica de referência no 

processo de tomada de decisão e de divisão do 

trabalho. Nesse sistema, a terra, o trabalho e o 

capital combinam-se entre si e a família configura a 

unidade de produção e de autoconsumo, de forma 

que os produtores detêm grande parte dos meios de 

produção (Funk, Borges e Salomoni, 2006). 

Segundo Grisa, Gazolla e Schneider 

(2010), nos últimos anos, as pesquisas têm se 

voltado, sobretudo para a interface da produção 

para autoconsumo com a segurança alimentar, 

pobreza rural e autonomia da agricultura familiar, 

destacando-se que a produção para autoconsumo 

possibilita às famílias rurais um padrão de 

alimentação superior às famílias urbanas situadas 

em níveis de renda similares. Estes atores observam 

também, que as famílias rurais que produzem seus 

alimentos estão em condições de segurança 

alimentar superiores às famílias que não produzem 

seu alimento e que esta prática atende a vários 

princípios da segurança alimentar. Além disso, 

destacam a importância do autoconsumo para a 

promoção da sociabilidade e fortalecimento da 

identidade social (Grisa, Gazolla e Schneider, 

2010). 

Para potencializar a produção, seja para 

autoconsumo e/ou para comercialização do 

excedente, segundo afirmam Troian, Klein e Dalcin 

(2011), os agricultores ao longo do tempo vêm 

adaptando, transformando e introduzindo 

mudanças, as quais, muitas vezes não são 

consideradas significantes no contexto global, mas 

que fazem toda a diferença na reprodução familiar e 

manutenção destes agricultores. Neste contexto, a 

produção orgânica é concebida como uma 

oportunidade tecnológica de desenvolvimento de 

inovações, uma vez que em razão da ausência de 
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insumos químicos, conforme Mazzoleni e Oliveira 

(2010), a agricultura orgânica inova na utilização de 

tecnologias agroecológicas. 

A produção orgânica surgiu a partir de 

movimentos do final do século XIX que se 

contrapuseram aos sistemas tradicionais de 

produção de alimentos, em virtude, principalmente, 

dos danos ambientais, que deram início a uma 

corrente para uma alimentação saudável e uma 

melhor qualidade de vida (Castro Neto et al, 2010). 

No Brasil, o sistema de cultivo orgânico 

teve início no final da década de 1970, em pequena 

escala, e começou a se expandir após a criação do 

Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural 

(IBD) em 1990, sendo que, de 1994 a 2000, as 

vendas de orgânicos no Brasil cresceram 16 vezes, 

com grandes perspectivas para o século XXI, 

contando com a transformação da agricultura 

familiar convencional para a orgânica e 

expandindo-se em vários segmentos agropecuários, 

como frutas, café, frango e outros produtos 

(Coelho, 2001). 

Então, como podemos definir a produção 

orgânica? Segundo Castro Neto et al, (2010), uma 

das questões presentes no debate atual sobre 

sustentabilidade relaciona-se à produção orgânica e 

à alimentação saudável. Nos desafios colocados 

pela sociedade aos sistemas de produção 

agropecuários estão inclusos os itens relacionados à 

necessidade de produção de alimentos, em 

quantidade e qualidade adequadas e, também, a 

nova exigência da sociedade de que essa produção 

não contamine o ambiente, não exerça pressão 

inadequada sobre os recursos naturais e que leve em 

consideração, os aspectos relacionados à equidade 

social.  

Segundo Archanjo, Brito e Sauerbeck 

(2001), os meios de comunicação têm divulgado as 

vantagens da alimentação orgânica, o que vem 

contribuindo para aumentar o número de 

consumidores de produtos orgânicos. Esse 

crescimento do consumo está relacionado a 

diversos significados, tais como a busca por uma 

alimentação individual mais saudável, de melhor 

qualidade e sabor, até a preocupação ecológica de 

melhorar ou preservar a saúde ambiental. 

Neste contexto, a percepção do 

consumidor, associada à qualidade, contribui para 

que o mesmo perceba atributos como qualidade 

biológica, sabor, segurança alimentar, forma de 

produção, citados como diferencial em favor de 

produtos orgânicos (Darolt, 2003).  Segundo este 

autor, esta percepção leva o consumidor a fazer 

uma análise comparativa entre o sistema de 

produção convencional e o orgânico, concluindo 

que os produtores orgânicos que seguem um 

enfoque ecológico têm conseguido resultados 

satisfatórios em vários aspectos ligados à 

sustentabilidade, enquanto que os produtos da 

agricultura convencional apresentam maior risco à 

saúde (Darolt, 2003). 

Para Mazzoleni e Nogueira (2006) outro 

fator importante, é que os agricultores familiares, 

vem se apresentando com grande potencial para a 

agricultura orgânica. Essa modalidade pode 

contemplar, no mínimo, 70% dos agricultores 

brasileiros. Para o desenvolvimento deste potencial, 

é necessária a formulação de políticas públicas bem 

planejadas que possam induzir o desenvolvimento 

desses agricultores, através de capacitações sobre 

os princípios da agricultura orgânica, a integração 

da agricultura e da pecuária para fertilização do 

solo, a importância da biodiversidade, as práticas 

ecológicas de conservação dos solos e todos os 

outros conhecimentos para cultivar com eficiência 

técnica e econômica, bem como o aprimoramento e 

adequação de marcos regulatórios e promoção e 

fomento à produção e comercialização dos produtos 

bem como o aprimoramento e adequação de marcos 

regulatórios e promoção e fomento à produção e 

comercialização dos produtos7. 

                                                           
7 A ampliação deste segmento pôde ser evidenciada 

com a criação da Política Nacional de Agroecologia 

e Produção Orgânica (PNAPO), que visa orientar a 
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3.2. RECIPROCIDADE (ATOS DE DAR, DOAR, 

TROCAR E RECEBER), AGRICULTURA 

FAMILIAR E SAN 

Para Sabourin (2003), as relações sociais 

dos agricultores familiares são impregnadas de 

valores simbólicos tais como: restabelecer, criar ou 

gerar vínculos sociais. Isto, em virtude de que, em 

uma sociedade agrária, para “ser socialmente 

aceito”, é necessário dar, e, para dar, é preciso 

produzir, levando em consideração que, no Brasil a 

importância do “produzir” é fundamental, pois a 

terra é patrimônio, tanto quanto o saber retirar dela 

o alimento.  

Neste contexto, a lógica da reciprocidade 

motiva, portanto, uma parte importante da 

produção, de sua transmissão, mas, também, do 

manejo dos recursos e dos fatores de produção. 

Com isso, apresenta-se outra manifestação de 

reciprocidade, a troca ou o uso comum de recursos 

naturais, como a água e as sementes (Sabourin, 

2003). Estas relações sociais são repletas de atos 

não inspirados pela expectativa de retribuição 

material, entretanto, elas são impregnadas de 

valores simbólicos que ressaltam a natureza 

relacional dos indivíduos. Sabourin (2003) explica 

que, dada a ausência de parâmetros para analisar 

como restabelecer, criar ou gerar vínculos sociais, é 

importante estudar as relações e estruturas de 

reciprocidade, tentando entender como produzir 

                                                                                    

ação dos agricultores quanto à forma de plantio sem 

uso de agrotóxicos. Com o objetivo de promover a 

Agroecologia e a produção orgânica como forma de 

ampliar, fortalecer e consolidar a agricultura 

familiar e povos e comunidades tradicionais, nos 

campos, nas florestas e nas cidades, potencializando 

suas capacidades de cumprir com múltiplas funções 

de interesse público na produção soberana, em 

quantidade, qualidade e diversidade, de alimentos e 

demais produtos da sociobiodiversidade; na 

conservação do patrimônio cultural e natural; na 

dinamização de redes locais de economia solidária; 

na construção de relações sociais justas entre 

homens e mulheres e entre gerações e no 

reconhecimento da diversidade étnica; contribuindo 

para a construção de uma sociedade sustentável, 

igualitária e democrática. (ANA, 2012). 

 

mais integração do que exclusão, mas, acima de 

tudo, como produzir inclusão social e econômica a 

partir de valores humanos universais.  

De forma a produzir mais integração e 

menos exclusão, parte da produção da agricultura 

familiar está associada ao manejo de recursos 

naturais coletivos (terras, água, pastagem), ou 

também, está associada à redistribuição de fatores 

de produção, tais como: sementes, trabalho, saber 

fazer, entre outros, isto tudo, mediante diferentes 

formas de ajuda mútua, de regras de acesso e 

conduta ou de compartilhamento destes recursos. 

Ou seja: 

 

A reprodução da sociedade e das unidades 

familiares de produção tem por base uma 

serie de práticas, sujeitas a regras 

coletivas marcadas pela reciprocidade: 

uso de recursos comunitários, transmissão 

intergeracional de bens (doação de 

animais, terras, dotes e dotações), 

transmissão do saber pela família e pelas 

redes sociais (Sabourin, 2009, p. 24). 

 

 Isto se verifica, segundo Wanderley 

(1996), sobretudo, pela oposição, das unidades de 

produção que constituem o setor da agricultura 

familiar, com os modelos do empreendimento 

agrícola capitalista. E, especialmente, por estas 

unidades produtivas, também, estarem voltadas 

para a produção de alimentos para o autoconsumo 

das famílias agricultoras, onde cumpre importante 

papel em suas estratégias de reprodução social e de 

segurança alimentar e nutricional. Valorizar e 

reconhecer as diferentes formas de reciprocidade de 

um grupo social não significa negligenciar as 

tensões sociais existentes, mas valorizar o papel 

destas estratégias nas formas de reprodução deste 

grupo.   

  

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para fomentar a produção orgânica, o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), em um projeto em parceria 

com a Fundação Banco do Brasil (FBB), 
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selecionou, no município de Ceará Mirim, 50 

agricultores familiares, que receberiam unidades de 

Produção Agroecológica Integrado e Sustentável 

(PAIS).  

Segundo Santos (2013), as unidades PAIS 

é uma tecnologia social criada para desenvolver a 

agricultura familiar por meio de padrões 

agroecológicos, integrando em um mesmo sistema 

a criação de animais e produção de hortaliças, 

frutas, cereais e adubação por compostagem. Os 

produtores recebem as estruturas para o 

armazenamento da água, para construção do criador 

e os insumos para produção.  Em geral, o sistema é 

organizado em forma de mandala, mas em muitas 

localidades os produtores optam por formas que se 

adequem as características de suas áreas. Além 

disso, os empreendimentos são acompanhados pela 

assistência técnica do SEBRAE durante dois anos.  

Há um entendimento por parte desta instituição que 

após este período as famílias têm autonomia 

suficiente para dar continuidade aos projetos.   

No caso estudado, a organização da 

produção através deste sistema não tardou a 

evidenciar o problema que sempre acompanhou os 

agricultores familiares: a   precariedade das formas 

de acesso ao mercado, colocando em risco os 

investimentos realizados até então pelo PAIS. 

Pensando em atenuar esta questão foi criada a 

Associação dos Produtores e Produtoras Orgânicas 

de Ceará Mirim, no ano de 2009, envolvendo 

produtores de diferentes assentamentos de reforma 

agraria da região. 

Os produtores que compõem esta 

população são oriundos de variadas regiões do 

estado do Rio Grande do Norte (RN) e, também, da 

Paraíba (PB). Sendo que 60% nascera no município 

de Ceará Mirim e os demais, nascera em regiões 

circunvizinhas. A associação é formada por 21 

sócios pertencentes a 18 famílias que tem em média 

5 membros num total de 76 pessoas. Nesta 

população, 26,32%, está na faixa etária entre 0 a 14 

anos; 32,89%, na faixa etária entre 15 a 29 anos; 

38,16%, na faixa etária entre 30 a 60 e, apenas, 

2,63%, acima de 60 anos. 

No grupo estudado, o nível de escolaridade 

predominante é o ensino fundamental. Em toda a 

população, 4 pessoas possuem o ensino técnico 

profissionalizante (Técnicos em Agropecuária, em 

Mineração, em Controle Ambiental e em 

Enfermagem) e 1, está cursando o nível superior no 

Curso de Graduação de Gestão em Cooperativismo, 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), situação muito diversa do que se identifica 

em geral na região.  Além disso, embora os níveis 

de escolaridade sejam ainda baixos, não foram 

registrados casos de analfabetismo no grupo, outra 

exceção deste território.   

Vale ressaltar também que o público 

pesquisado, participou de vários cursos ministrados 

pelo SEBRAE e Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (SENAR), tais como: 

Processamento de Frutas, Associativismo e 

Cooperativismo, Gestão de Mercado, Olericultura, 

Enxertia, Inseticidas Naturais e Biofertilizantes. 

Dos produtores estudados, apenas dois, 

residentes no assentamento Santa Águeda, não 

plantam em forma de PAIS. Um começou sua 

unidade produtiva, com recurso próprio e o outro, 

através de projeto de horta irrigada, impulsionado 

pelo Programa de Desenvolvimento Solidário 

(PDS), no âmbito do Projeto de Redução da 

Pobreza Rural II (PCPR II)8.  

Quatro produtores iniciaram suas unidades 

produtivas, através de unidades PAIS, implantadas 

em parceria com a Empresa de Assistência Técnica 

e Extensão Rural (EMATER).  

                                                           
8 O Projeto de Redução da Pobreza Rural II (PCPR 

II/RN – Fase 2), implementado pelo Governo do 

Estado do rio Grande do Norte, Brasil, através do 

financiamento e com o apoio do Banco Mundial, 

tem como principal objetivo a redução da pobreza 

das comunidades rurais, mediante o financiamento 

não-reembolsável de pequenos investimentos 

comunitários e o fortalecimento das respectivas 

associações comunitárias (Rio Grande do Norte 

[RN], 2008).  
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Para dar continuidade e expandir as 

unidades produtivas, todos os produtores membros 

da Associação, utilizaram recursos próprios. Um 

entrevistado afirma que: (...) estava todo mundo 

desempregado, aí chegou o SEBRAE com esta 

proposta de PAIS, aí passamos a sobreviver disso e 

vimos que dava certo, aí demos continuidade 

(Entrevista 10). 

Quanto ao acesso à terra, verificou-se que, 

o tamanho das propriedades da maioria das famílias 

estudadas é inferior a 10 hectares. Apenas os 

beneficiários dos assentamentos Nova Esperança II 

e União (possuem áreas maiores, 13 e 11 hectares 

respectivamente. Dessa área, parte é destinada a 

cultivos e criações voltados à comercialização 

(horta orgânica), parte é coberta por mata nativa ou 

capoeira e uma pequena parcela, em torno de um a 

dois hectares, é dedicada à produção de alimentos 

para o consumo da família. Apesar da área 

destinada à produção de alimentos voltada ao 

autoconsumo ser relativamente pequena, ela 

possibilita uma enorme quantidade e variedade de 

alimentos para as famílias, conforme se verá 

adiante. 

Na maioria dos assentamentos estudados, o 

solo é de boa qualidade, sendo necessária adubação 

orgânica, que segundo os beneficiários, é realizada 

através da aplicação de esterco bovino curtido e/ou 

compostos orgânicos. 

Segundo Diniz Filho (1999), a precipitação 

pluviométrica média anual no município de Ceará 

Mirim/RN é de 1.260 mm/ano, diminuindo em 

direção ao interior do continente, nas proximidades 

com o município de Taipu. Com isso o clima varia 

de úmido/subsumido na porção oriental, a 

Semiárido no setor ocidental, conforme a 

classificação de Koppen. O período anual de 

excedente hídrico abrange de Fevereiro a Julho, 

sendo estimada uma taxa de infiltração média da 

ordem de 18%. Mas apesar dos índices 

pluviométricos no município de Ceará Mirim serem 

razoáveis, sua distribuição é irregular, e para se 

produzir o ano todo é necessário usar sistemas de 

irrigação. 

O acesso à água, na maioria dos 

assentamentos é insuficiente, pois a fonte de água é 

de poço artesiano coletivo que abastece a agrovila 

inteira, sendo usada para consumo humano e animal 

e, também, para a produção agrícola. Verificou-se 

que apenas nos assentamentos Nova Esperança II e 

Santa Luzia, o abastecimento de água é suficiente, 

inclusive para expansão da unidade produtiva, pois 

os beneficiários possuem fontes de água própria 

como poço amazonas. 

A mão de obra utilizada é estritamente 

familiar, com tarefas distribuídas entre os diferentes 

membros do grupo doméstico ficando os tratos 

culturais de plantio, colheita e manejo dos animais, 

para os jovens.  

Quando questionados sobre as motivações 

para se produzir de forma orgânica, todos os 

produtores pesquisados foram unânimes em dizer 

que, o estímulo veio da possibilidade de produzir e 

ofertar um produto de qualidade, uma vez que não 

há uso de agrotóxicos, garantindo a saúde tanto de 

quem está produzindo como do consumidor. Além 

disso, havia uma certa expectativa por parte dos 

produtores de se inserir em um mercado que estava 

em franca expansão na região. Nas entrevistas, um 

dos produtores afirmou: “(...) se tivéssemos recurso 

para produzir mais, ainda assim, não atenderíamos 

a quantidade de pessoas que nos procuram (...)” 

(Entrevista 09). 

Entretanto, os produtores pesquisados vêm 

enfrentando alguns problemas para manutenção e 

continuidade das unidades produtivas, 

principalmente, a dificuldade para adubação do 

solo, visto que o adubo orgânico é escasso na região 

e tem alto custo e o composto orgânico produzido 

pelos produtores pesquisados, ainda é insuficiente  

Outro problema enfrentado é o difícil 

controle das pragas e doenças, levando a perdas de 

produção. Para minimizar os tais problemas, os 

produtores afirmam que trabalham 
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preventivamente, aplicando inseticidas naturais (das 

mais variadas receitas), quinzenalmente e 

semanalmente. 

 

4.1. A SAN DO PONTO DE VISTA DOS 

PRODUTORES 

 Quanto à alimentação, os produtores 

afirmaram ter em média quatro refeições ao dia e 

que, pelo menos numa delas, consomem carne e 

saladas. Quando interpelados sobre a existência de 

modificações em seus hábitos alimentares, as 

famílias alegaram que, após começarem a produzir 

de forma orgânica, passaram a consumir com mais 

frequência saladas e frutas. Essas mudanças são 

atribuídas à ampliação e diversificação da produção 

em seus quintais, além de terem a certeza de que 

estão comendo algo saudável. Os produtores 

alegaram comprar apenas algumas frutas e 

hortaliças que não produzem, tais como: laranja, 

uva, abacaxi e melão. As verduras compradas para 

complementar a alimentação são apenas batatinha 

inglesa e cebola. 

Em ralação as modificações dos hábitos 

alimentares, os produtores pesquisados afirmam: 

“hoje, toda a família passou a comer saladas nas 

refeições, antes a gente não comia, por ser caro e 

por não ter o costume (...). Hoje, comemos tudo que 

produzimos” (Entrevista 08). 

Houve mudança de hábito, também, na 

forma de produção dos cultivos tradicionais, como 

da macaxeira, da mandioca, do milho e do feijão. 

Alguns produtores relataram que utilizavam 

agrotóxicos antes da implantação das unidades 

produtivas PAIS e, que após começarem a produzir 

de forma orgânica, abandonaram o uso dos 

mesmos, como também, dos fertilizantes químicos. 

 Outra estratégia de SAN apontada pelos 

produtores pesquisados é a produção para 

autoconsumo. Segundo Grisa e Schneider (2008), a 

produção para autoconsumo é como aquela 

realizada pela família e destinada ao seu próprio 

consumo. Para tanto os mesmos autores apontam 

seis fatores que podem interferir na existência e 

intensidade da produção para autoconsumo: 

características da unidade familiar; condições 

técnicas de produção e produção agropecuária; 

diferentes fontes de renda; repertório cultural; 

dinâmica da agricultura familiar local; proximidade 

aos mercados; preço dos alimentos e alimentos 

prontos. 

Na realidade estudada, a produção para 

autoconsumo engloba pequenas criações, hortas, 

pomares (normalmente nos quintais) e pequenas 

lavouras. Entre os itens produzidos, pode-se 

mencionar uma grande variedade de frutas (umbu, 

limão, coco, banana, goiaba, acerola, maracujá, 

graviola, pinha, mamão, caju, manga, seriguela e 

amora), raízes (mandioca, macaxeira, beterraba e 

batata doce) e hortaliças (coentro, tomate-cereja e 

tomate-caqui, couve-flor, cebolinha, alface crespa e 

lisa, abobrinha, rúcula, berinjela, pimentão, quiabo, 

cenoura, salsinha, repolho, agrião, brócolis e 

espinafre), grãos (feijão e milho) e criação de 

animais, como galinhas, suínos, peixes, bovinos e 

caprinos.  

A respeito da produção para autoconsumo, 

um dos produtores estudados, afirma que: 

 

“(..) o que mais me satisfaz, é quando 

chega na hora de fazer o almoço, só ir lá 

no quintal e colher frutas e verduras, para 

incrementar a alimentação da minha 

família. (...) além de ser saudável e não 

prejudicar a saúde dos meus filhos (...)” 

(Entrevista 4). 

 

Questionados sobre a frequência com que 

se se alimentam de carnes, os produtores afirmam 

que consomem pelo menos uma vez ao dia, sendo 

que consomem mais aves e peixes. A carne bovina 

é menos consumida em razão do alto custo.  O 

consumo de aves é maior devido ao fácil acesso, já 

que criam esses animais em seus quintais. Já o 

consumo de peixe, segundo os produtores, é maior 

do que o de carne bovina, “por ser saudável”. No 

assentamento Aliança, as três famílias entrevistadas 
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possuem viveiro de peixe com tilápias, no quintal 

de casa, apenas para consumo da família. 

Quando interpelados sobre as formas de 

produção anteriores ao PAIS, os produtores 

relataram que já produziam milho, feijão e 

mandioca, em seus lotes, que cultivavam fruteiras e 

criavam animais, mas, que a renda obtida com esses 

produtos era insuficiente para garantir a segurança 

alimentar e nutricional de suas famílias. Ao 

perguntar se em alguma época da vida já passaram 

fome ou dificuldade para se alimentar, a maior 

parte dos entrevistados, responderam que sim e que, 

em épocas críticas, recorreram à família para 

contornar a esta situação. Afirmaram, também, que 

depois que implantaram suas unidades produtivas 

PAIS, nunca mais passaram necessidades, em 

virtude de terem alimentos saudáveis de fácil 

acesso, no quintal de casa (hortaliças, frutas, raízes, 

grãos e aves caipiras). 

Quanto ao acesso as políticas públicas, os 

produtores familiares pesquisados tiveram em geral, 

pouco acesso. Verifica-se que os assentamentos da 

reforma agrária do INCRA foram os que mais se 

beneficiaram de políticas públicas em comparação 

aos assentamentos criados pelo PNCF. Visto terem 

acessado, além das políticas discutidas abaixo, os 

Créditos Instalação Apoio Inicial e Aquisição de 

Material de Construção (construção da agrovila), 

que visa assegurar os meios necessários para 

instalação e desenvolvimento inicial dos 

assentamentos criados pelo INCRA. 

Além do Crédito Instalação acima citado, o 

assentamento Nova Esperança II, acessou também, 

o Créditos Instalação Reforma/Material de 

Construção (reforma das casas da agrovila) e o 

Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultora Familiar (PRONAF), nas A, A/C e D. 

O assentamento Carlos Marighella não está apto ao 

acesso a esta linha, pois falta a prestação de contas 

dos créditos instalações Apoio Inicial e Aquisição 

de Materiais de Construção, por parte do INCRA.  

Os assentamentos do PNCF, com exceção 

do Santa Águeda e Santa Luzia, que já acessaram o 

PDS e o PRONAF, não acessaram nenhuma linha 

de crédito agrícola, mas, estão se organizando para 

o acesso as linhas do PRONAF. Os produtores 

residentes no assentamento Santa Águeda, 

acessaram o PDS para implantação de hortas 

irrigadas, que fomentaram a produção orgânica e o 

PRONAF A. Já os produtores residentes no 

assentamento Santa Luzia, acessaram o PDS para 

abastecimento de água, com instalação de poço 

artesiano e 9 sistemas de irrigação e o PRONAF B-

Mulher, pelo Banco do Brasil. 

Verifica-se que mesmo os produtores que 

ainda não tiveram acesso ao PRONAF, 

conseguiram manter suas unidades produtivas, 

devido ao a inclusão em outras políticas públicas, 

tais como: PAIS, Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) e Bolsa Família. 

Além disso, as redes que se formaram, pelo nível 

organizativo da Associação dos Produtores e 

Produtoras Orgânicas de Ceará Mirim e seus sócios 

foram estratégias importantes em sua reprodução.  

O que nos leva a acreditar que a 

construção conjunta das ações coletivas de grupos 

organizados localmente e o poder público 

constroem novas perspectivas e estratégias que 

fomentam a produção. 

 

4.3. A COMERCIALIZAÇÃO 

Quanto a variável de comercialização, 

observou-se que os sócios da Associação dos 

Produtores e Produtoras Orgânicas de Ceará Mirim, 

iniciaram a comercialização de seus produtos 

orgânicos, em feira agroecológica, localizada em 

Ceará Mirim. Esta feira foi montada em parceria 

com a Secretaria de Agricultura do município, com 

a finalidade de facilitar a comercialização dos 

produtos orgânicos e para contribuir para a 

declaração dos sócios como Organismos de 
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Controle Social (OCS)9, visto que, a venda direta 

para o consumidor ser uma exigência para esta 

declaração.  

Neste contexto, Sabourin (2009) explica 

que, no Brasil, as feiras locais e o mercado 

institucional proporcionam vínculos sociais e 

mobilizam a sociedade por meio das relações 

diretas entre produtores e consumidores. 

Através das relações criadas por estes 

vínculos sociais, os produtores pesquisados foram 

convidados pela Empresa de Fomento e Segurança 

Alimentar da Prefeitura Municipal de Natal 

(Alimentar), para participarem das feiras 

agroecológicas realizadas por este órgão, na Praça 

das Flores e no Ponto Sete, em Ponta Negra, onde a 

maioria dos produtores pesquisados comercializa 

sua produção. Alguns produtores comercializam 

nas feiras de Ceará Mirim, Pureza, na Praia de 

Muriú (porta a porta), em lanchonetes, restaurantes, 

mercadinho (em Ceará Mirim) e dentro do 

assentamento. 

Quanto aos mercados institucionais, com 

exceção do produtor residente no PA Carlos 

Marighella, e os residentes no PA Santa Águeda, os 

demais já comercializam para o Compra Direta com 

Doação Simultânea, do PAA10. A associação já 

organizou a documentação necessária, para a partir 

deste ano, todos os 21 sócios, fornecerem para o 

                                                           
9 Com o objetivo de garantir a origem orgânica de 

seus produtos e, também, para incrementar a receita 

com a venda dos produtos orgânicos nos mercados 

institucionais (pagamento de um sobre preço de 

30% a mais no valor da tabelado), dez produtores se 

organizaram, seguindo um Código de Conduta, 

baseado nas exigências do MAPA, conseguiram ser 

declarados como OCS. Os demais sócios estão em 

fase de adequação as exigências para, também, 

serem declarados como OCS. 
10 O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA 

foi instituído pela Lei n.º 10.696 de 2 de julho de 

2003 e regulamentado pelo Decreto nº 6.447, de 

07/05/2008. Dentre seus objetivos destacam-se a 

geração de renda e sustentação de preços aos 

produtores familiares, o fortalecimento do 

associativismo e do cooperativismo, o acesso a uma 

alimentação diversificada para uma população em 

insegurança alimentar e nutricional (CONAB, 

2009). 

PAA, pela própria associação e, estão esperando a 

chamada pública do PNAE do município de Natal, 

para concorrerem com um projeto para fornecerem 

hortaliças orgânicas as escolas deste município. 

Segundo Rozendo e Molina (2013), os 

mercados institucionais, tais como, o PAA “tem se 

constituído um importante canal de comercialização 

para o segmento da agricultura familiar”. Estes 

autores afirmam, também, que tais programas, 

constituem estratégias importantes ao possibilitar a 

inserção de produtores orgânicos nos mercados de 

forma igualitária. 

Além destes canais de comercialização 

(feiras, PAA e PNAE11), os produtores vendem seus 

produtos para intermediários. Os produtores 

residentes no PA Nova Esperança II, disseram que 

comercializam com atravessadores as hortaliças que 

“sobram” das feiras agroecológicas e os produtores 

do PA Aliança, além de comercializarem na Praia 

de Muriú, de porta em porta, também vendem o 

excedente para parentes.  

Algumas dificuldades foram citadas para a 

comercialização da produção orgânica. Alguns 

produtores informaram que o mercado local paga 

pelos produtos orgânicos o mesmo valor que os 

produtos produzidos de maneira convencional, com 

uso de agrotóxicos. Apenas o PAA e o PNAE, 

pagam uma sobretaxa de 30 % nos produtos 

declarados orgânicos.  Outro contratempo 

apresentado na comercialização, foi o transporte 

dos produtos e dos produtores para as feiras, visto 

que a Associação ainda não possui transporte 

próprio para carregar as mercadorias para as feiras, 

realizadas nos municípios de Ceará Mirim e Natal. 

Atualmente, o transporte é realizado por carro 

fretado, o que aumenta o custo de produção, 

diminuindo a receita obtidas com as vendas.  

                                                           
11 O PNAE é um programa do Ministério da 

Educação, também conhecido como Merenda 

Escolar. Seu objetivo é complementar a 

alimentação dos alunos, contribuindo para que 

permaneçam na escola, tenham bom desempenho 

escolar e bons hábitos alimentares (Brasil, 2010). 
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4.4. RECIPROCIDADE 

Ao tratar da questão da alimentação e da 

segurança alimentar, em especial de populações 

rurais, a troca de alimentos é fator relevante 

enquanto prática de fundo econômico, constituindo 

umas das estratégias de segurança alimentar e 

nutricional tanto para as famílias como para as 

comunidades (Menasche, 2007). Diante do 

exposto, observou-se as relações de reciprocidade 

(atos de doar, dar, trocar e receber) entre os sócios 

da APPOCM, essas relações permitem 

intercâmbios, fluxos de informação e de práticas, 

em torno da produção, formando redes sociais 

dentro e entre os assentamentos, que assim seguem: 

No assentamento Santa Luzia, ocorre troca 

de sementes para a produção orgânica com 

produtores do assentamento São Miguel (que não 

faz parte da APPOCM e doa para a Casa de 

caridade do município de Extremoz/RN. Os 

produtores orgânicos do Marcoalhado I, afirmaram 

que realizam trocas de mudas, sementes e adubo 

sempre que necessário, dentro do assentamento. No 

assentamento União, além da troca interna (dentro 

do mesmo assentamento) de insumos, entre os 

sócios, ocorre também a troca externa (entre 

assentamentos) com beneficiários do assentamento 

Nova Esperança II. Por sua vez, o PA Nova 

Esperança II troca insumos, também, com o 

beneficiário do Carlos Marighella e, também, 

internamente insumos, mão-de-obra e 

conhecimento técnico. No assentamento Aliança 

ocorre troca de sementes entre os beneficiários do 

mesmo local. Apenas os produtores do Santa 

Águeda afirmaram ainda não terem tido a 

necessidade de troca de insumos. Verifica-se, 

portanto, a conformação de redes, a partir das 

relações sociais, constituídas por atores sociais que 

estabelecem relações de proximidade e de vínculos 

sociais, que possibilitam a continuidade da 

produção orgânica, através das trocas de insumos, 

mão de obra e conhecimento. 

Quanto à produção, todos os produtores 

são unânimes em dizer que doam alimentos 

produzidos para os familiares, vizinhos e amigos, 

sempre que tenham em quantidade suficiente e que 

necessário. Os produtos mais doados são as frutas e 

hortaliças produzidas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa analisou as estratégias e ações 

relacionadas à SAN, a partir dos aspectos 

relacionados à alimentação das famílias, bem como 

suas formas de acesso, quantidade e cultura 

alimentar. Visando responder as seguintes 

perguntas: as famílias beneficiárias da Associação 

dos Produtores e Produtoras Orgânicas de Ceará 

Mirim possuem estratégias que garantam a SAN? 

Se sim, essas estratégias originam-se de políticas 

públicas ou de ações próprias? Essas estratégias 

incidem sobre a renda das famílias? Nos gastos com 

alimentos e acesso à alimentação adequada? Como 

essas estratégias se articulam entre si e quais redes 

sociais elas formam? 

Nos aspectos relacionados à alimentação 

das famílias nas diferentes estratégias apresentadas, 

a produção orgânica tem sido considerada pelos 

produtores uma das mais importantes estratégias de 

SAN, trazendo melhorias na alimentação, como 

também, mudança de hábitos alimentares, pois 

passaram a comer com mais frequência e com mais 

diversidade de saladas e frutas. Entretanto, foram 

apresentadas algumas dificuldades para a 

manutenção da produção orgânica, como a 

deficiência dos recursos hídricos em algumas áreas, 

mas, especialmente, a dificuldade para se adquirir 

adubo orgânico, indispensável para o cultivo 

orgânico e transporte da produção para 

comercialização. 

Além da produção das hortaliças em forma 

de PAIS, outras estratégias apresentadas são 

fundamentais para a segurança alimentar e 

nutricional das famílias, como plantio diversificado 

de fruteiras, cereais, raízes e criação de animais. 
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Temos, assim, que a produção de alimentos voltada 

ao autoconsumo tende, na realidade estudada, a 

assegurar a segurança alimentar, com qualidade e 

em quantidade suficiente, através de práticas 

agrícolas que respeitam a diversidade cultural e 

ambiental. Uma vez que, estando enraizada na 

história vivida pelas famílias e pela comunidade, 

tem por atributos a diversidade, a qualidade e a 

disponibilidade durante todo o ano.  

É neste sentido, portanto, que o 

autoconsumo deve ser interpretado: como uma 

estratégia que é utilizada pelas unidades familiares 

visando garantir a autonomia sobre uma dimensão 

vital: a alimentação. Com efeito, a produção para 

autoconsumo possibilita o acesso direto aos 

alimentos. Estes seguem direto da unidade de 

produção (lavoura) para a unidade de consumo 

(casa), sem nenhum processo de intermediação que 

a torne valor de troca (Grisa et al., 2010).  

Quanto aos aspectos relacionados a 

cultura, além das mudanças de hábitos alimentares 

citadas anteriormente, verifica-se no grupo 

estudado, o abandono do uso de agrotóxicos e 

fertilizantes químicos, e o aumento na variedade de 

culturas produzidas, diversificando a produção. 

A inserção em mercados institucionais, 

como o PAA e as feiras agroecológicas, se 

constituem importantes estratégias de garantia de 

SAN, garantindo a comercialização de parte da 

produção. 

Outra estratégia que garante a SAN 

apresentada no estudo, foram às relações de 

reciprocidade (atos de doar, trocar e receber), que 

são imprescindíveis para garantia de alimentos em 

momentos de dificuldades, como também, para 

fomentar a produção orgânica, através das trocas de 

insumos (sementes, adubo orgânico, saberes, mão-

de-obra) entre os sócios da associação e da doação 

de alimentos entre vizinhos, amigos e familiares.  

Estudos afirmam que os agricultores 

familiares e camponeses, homens e mulheres, 

podem ser os produtores da maior parte dos 

alimentos necessários para alimentar mais de nove 

bilhões de habitantes em 2050 (Valente, 2002). 

Portanto, para garantia da segurança alimentar e 

nutricional das famílias produtoras e, também, da 

população em geral, seguindo os conceitos de SAN, 

é imprescindível o investimento público para 

implantação, manutenção e ampliação da produção 

orgânica e a inserção dos produtores orgânicos em 

mercados institucionais e alternativos (feiras 

orgânicas entre outros), principalmente por se tratar 

de uma região marcada pela desigualdade.   

O estudo revelou a necessidade de 

implementação de ações articuladas envolvendo 

vários setores: política econômica, emprego e 

renda, políticas de produção agroalimentar 

(políticas agrária, de produção agrícola e 

agroindustrial), comercialização, distribuição, 

acesso e consumo de alimentos; ações emergenciais 

contra a fome; ações de controle da qualidade dos 

alimentos; diagnóstico e monitoramento do estado 

nutricional e de saúde de populações; estímulo a 

práticas alimentares saudáveis, além da valorização 

das culturas locais e regionais. De forma a apoiar e 

fortalecer a agricultura familiar, as cooperativas e 

organizações de pequenos (as) produtores (as), 

através da defesa de um novo modelo de produção 

e consumo de alimentos, em bases sustentáveis e da 

promoção da agricultura familiar de base 

agroecológica e que respeite a sócio biodiversidade.  

Verifica-se, também, aumento na 

variedade de culturas produzidas, diversificando a 

produção, maior integração com outros produtores, 

com o mercado local e regional, bem como, 

incremento nas relações com órgãos do poder 

público ampliando suas possibilidades de 

interlocução e trocas de experiências.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ANA (2012). Propostas da Articulação Nacional de 

Agroecologia – ANA para a Política Nacional 

de Agroecologia e Produção Orgânica. 18 p. 



52 

 

Recuperado de 

fundacaoverde.org.br/tags/pnapo/ 

 

Archanjo, L. R., Brito, K. F. W. & Sauerbeck, S. 

(2001). Alimentos Orgânicos em Curitiba: 

Consumo e significado.  Cadernos de Debate, 

VIII, 1-6. 

 

BRASIL (2007). Cadeia produtiva de produtos 

orgânicos. Buainain, A.M. & Batalha, M.O. 

(Orgs.). Brasília: IICA-MAPA/SPA. 

 

BRASIL (2010). Cartilha para conselheiros do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE). (5rd Ed). Brasília: Tribunal de 

Contas da União, 50 p. Recuperado de 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/

2056874.PDF 

 

Castro Neto, N., Stafusa, V., Denuzi, S., Rinaldi, R. 

N & Staduto, R. Produção orgânica: Uma 

potencialidade estratégica para a agricultura 

familiar. Revista Percurso, 2 (2), 73-95. 

Recuperado de 

http://eduem.uem.br/ojs/index.php/Percurso/arti

cle/viewFile/10582/6398) 

 

Coelho, C. N. (2001). A expansão e o potencial do 

mercado mundial de produtos orgânicos. 

Revista de Política Agrícola, 10 (2), 9-26. 

 

CONAB (2009). PAA: Evolução das operações. 

Agricultura e Abastecimento Alimentar: 

políticas públicas e mercado agrícola, 548 p. 

Brasília: CONAB. 

 

Darolt, M.R. (2003). Comparação entre a qualidade 

do alimento orgânico e a do convencional. In P. 

C. Strigheta & J. N. Muniz (orgs). Alimentos 

orgânicos: produção, tecnologia e certificação 

(pp. 289-312).  

Diniz Filho, J.B. (1999). Recursos Hídricos 

Subterrâneos no Médio e Baixo Curso da Bacia 

Hidrográfica do Rio Ceará Mirim/RN (Tese de 

Doutorado). Instituto de Geociências, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

FAO (2014). O Estado da Insegurança Alimentar 

no Mundo 2014: Fortalecimento de um 

ambiente favorável para a segurança alimentar 

e nutrição. Roma: FAO, 8 p. (RESUMO). 

 

Funk, F., Borges, M. M. & Salamoni, G. (2006). 

Pluriatividade: Uma estratégia de 

sustentabilidade na agricultura familiar nas 

localidades de Capão Seco e Barra Falsa 3º 

Distrito – Rio Grande – RS. Geografia, 15 (2), 

jul./dez. 2006. Recuperado de 

http://www.uel.br/revistas/geografia 

 

Grisa, C., Gazolla, M. & Schneider, S. A. (2010). 

"Produção Invisível" na agricultura familiar: 

Autoconsumo, segurança alimentar e políticas 

públicas de desenvolvimento rural. 

Agroalimentária, 16 (31), pp. 65-79. ISSN 

1316-0354. Recuperado de 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-

03542010000200005&script=sci_arttext 

 

Grisa, C & Schneider, S. (2008). Fatores 

Determinantes na produção para autoconsumo 

na agricultura familiar: um estudo comparativo 

no Rio Grande do Sul. Revista de Ciências 

Sociais, 17 (2), pp. 47-74. Recuperado de 

http://www.ufrgs.br/pgdr/arquivos/649.pdf 

 

Maluf, R. S. J. (2007). Segurança Alimentar e 

Nutricional. Rio de Janeiro: Vozes. 

 

Mazzoleni, E. M. & Oliveira, L. G. (2010). 

Inovação tecnológica na agricultura orgânica: 

Estudo de caso da certificação do 

processamento pós-colheita. Revista de 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2056874.PDF
http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2056874.PDF
http://eduem.uem.br/ojs/index.php/Percurso/article/viewFile/10582/6398)
http://eduem.uem.br/ojs/index.php/Percurso/article/viewFile/10582/6398)
http://www.iapar.br/arquivos/File/zip_pdf/OrgConvenc.pdf
http://www.iapar.br/arquivos/File/zip_pdf/OrgConvenc.pdf
http://www.iapar.br/arquivos/File/zip_pdf/OrgConvenc.pdf
http://www.iapar.br/arquivos/File/zip_pdf/OrgConvenc.pdf
http://www.iapar.br/arquivos/File/zip_pdf/OrgConvenc.pdf
http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-03542010000200005&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-03542010000200005&script=sci_arttext
http://www.ufrgs.br/pgdr/arquivos/649.pdf


53 

 

Economia e Sociologia Rural, 48 (3), pp. 567-

586. Recuperado de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_artt

ext&pid=S0103-20032010000300004 

 

Mazzoleni, E. M. & Nogueira, J. M. (2006). 

Agricultura orgânica: Características básicas 

do seu produtor. Revista de Economia e 

Sociologia Rural, 44 (2), pp. 263-293. 

Recuperado de 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

20032006000200006&script=sci_arttext 

 

Menasche, R. (2007). A agricultura familiar à 

mesa: Saberes e práticas da alimentação no 

Vale do Taquari. Porto Alegre: Editora da 

UFRGS, 198 p., Il. (Série Estudo e Pesquisa – 

IEPE). 

 

Paschoal, A. D. (1994). Produção orgânica de 

alimentos: agricultura sustentável para os 

séculos XX e XXI. Piracicaba: EDUSP. 

 

Portela, G.L. (2004). Abordagens teórico-

metodológicas. Projeto de Pesquisa no ensino de 

Letras para o Curso de Formação de Professores 

da UEFS. Feira de Santana: UEFS. 

 

RN (2008). Projeto de redução da pobreza rural do 

estado do Rio Grande do Norte II (PCPR 

II/RN – FASE 2): Manual de operações para 

implementação da segunda etapa. Natal: 

SETHAS-COPES. 

 

Rozendo, C. (2006). Políticas ambientais, 

agricultura familiar e a recomposição dos 

espaços rurais na região metropolitana de 

Curitiba. (Tese de Doutorado em Meio 

Ambiente e Desenvolvimento). Universidade 

Federal do Paraná, Curitiba. 

 

Rozendo, C. & Molina, W. S. L. (2013). O 

protagonismo das mulheres no Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) no estado do 

Rio Grande do Norte: Um estudo de caso. In 

L. A. Tedeschi (organizador). Leituras de 

gênero e interculturalidade (pp. 17-43). 

Dourados, MS: UFGD. 

 

Sabourin, E. (2003). Dádiva e reciprocidade nas 

sociedades rurais contemporâneas. Palestra. 

16. Congresso Internacional de Sociologia, 

Aracaju. 

 

Sabourin, E. (2009). Camponeses do Brasil: Entre 

a troca mercantil e a reciprocidade. (L. 

Milani, Trad.). Rio de Janeiro: Garamond. 

 

Santos, R. F. (2013). Rupturas e continuidades na 

Produção Agroecológica Integrado e 

Sustentável-PAIS em Macaíba, RN. 

(Dissertação Mestrado em Desenvolvimento e 

Meio Ambiente). Programa Regional de 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal,  

 

Troian, A., Klein, A. L. & Dalcin, D. (2011). Relato 

de caso: Novidades e inovações na agricultura 

familiar: Debates e discussões da produção de 

tecnologias. Revista Brasileira de Agropecuária 

Sustentável, 1 (1). pp. 6-17. Recuperado de 

http://www.rbas.com.br/pdf/revista_3_artigo_48

.pdf 

 

Valente, F. (2002). Direito Humano à alimentação: 

Desafios e conquistas. São Paulo: Cortez. 

 

Wanderley, M. N. B. (1996). Raízes históricas do 

campesinato brasileiro. In XX Encontro Anual da 

Associação Nacional de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais (ANPOCS), GT 17. Processos 

sociais agrários, Caxambu (MG).

http://www.rbas.com.br/pdf/revista_3_artigo_48.pdf
http://www.rbas.com.br/pdf/revista_3_artigo_48.pdf


54 

 

CAPÍTULO II 

 

ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL E OS CANAIS DE 

COMERCIALIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIAS DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

SOCIAL CONTROL AGENCIES AND SALES CHANNELS AS FOOD 

AND NUTRITIONAL SECURITY STRATEGIES 

 

Katherine de Sousa Costa Oliveira  
Mestranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente – PRODEMA/UFRN 

katherinescoliveira@hotmail.com 

 

Cimone Rozendo de Souza 
Doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento – UFPR 

Professora adjunta do Departamento de Ciências Sociais – UFRN 

cimone.rozendo@gmail.com 

 

 

ESTE ARTIGO SERÁ SUBMETIDO AO PERIÓDICO CAMPO-TERRITÓRIO E, 

PORTANTO, ESTÁ FORMATADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DESTA 

REVISTA (http://www.seer.ufu.br/index.php/campoterritorio/about/submissions) 

 

Resumo 

 

Tomando como referência a experiência da Associação dos Produtores e Produtoras 

Orgânicas de Ceará Mirim, localizada no estado do Rio Grande do Norte, este artigo analisa 

em que medida o reconhecimento dos produtos orgânicos, através da declaração como 

Organismo de Controle Social (OCS) bem como as feiras orgânicas constituem-se em 

mecanismos estratégicos para a Segurança alimentar e nutricional do grupo da associação. Os 

dados aqui analisados foram obtidos a partir de entrevistas semiestruturadas realizadas com os 

produtores e com os atores sociais que atuam diretamente com as famílias beneficiárias da 

Associação. A partir do estudo, concluiu-se que a declaração como OCS proporcionou a 

abertura ao mercado, favorecendo a comercialização da produção orgânica, através da 

credibilidade repassada para o consumidor, agregando valor no preço final do produto 

orgânico - especialmente nos mercados institucionais (PAA) - gerando aumento na renda do 

núcleo familiar, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional das famílias, através do 

acesso aos alimentos não produzidos. No que diz respeito aos canais de comercialização, as 

mailto:katherinescoliveira@hotmail.com
mailto:cimone.rozendo@gmail.com
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feiras agroecológicas e os mercados institucionais se apresentam atualmente, como principais 

alternativas para escoamento da produção orgânica. Verifica-se, portanto, a necessidade da 

criação de políticas públicas em parceria com estes atores sociais, de forma a dirimir os 

entraves que dificultam a produção e a comercialização. 

 

Palavras-Chaves: Produção Orgânica. Organismo de Controle Social. Segurança Alimentar e 

Nutricional. Agricultura Familiar. Feiras Orgânicas. 

 

 

Abstract  

 

Taking as reference the experience of Ceará Mirim Organic Producers Association, located in 

Rio Grande do Norte state (Brazil), the present article analyses in which level organic 

products acknowledgement, through its declaration as Organization of Social Control (OSC), 

as well as organic fairs, constitute in strategic mechanisms for food and nutrition security for 

this group of associates. The data here analyzed were obtained from semi-structured 

interviews conducted with producers and social actors who act directly with the families 

benefited by the Association.  From this study, it was concluded that declaration of products 

as OSC provided a market opening, favoring commercialization of the organic production 

through the credibility passed along to consumers, adding value to the organic product final 

price – especially in institutional markets (PAA) – increasing revenue of the nuclear family, 

contributing to food and nutrition security of the families through access to food not produced 

by themselves. Regarding market channels, agroecological fairs and institutional markets are 

currently presented as the main alternatives to distribution of organic products. Therefore, 

there is a need to create public policies in partnership with these social actors, in order to 

resolve the obstacles that hinder production and marketing. 

 

Keywords: Organic Production. Organization of Social Control. Food and Nutrition Security. 

Family Farming. Organic Fairs. 

 

 

Introdução 

 

A busca por uma vida saudável pressupõe, entre outras condições, o consumo de 

produtos de boa qualidade. Essa constatação aliada a uma maior consciência ecológica, a 

crescente desconfiança nos sistemas de produção de alimentos convencionais (em decorrência 

de vários problemas ocorridos recentemente, como a doença da vaca louca, a contaminação de 

alimentos, o ressurgimento da febre aftosa e a expansão da gripe aviária) e as muitas dúvidas 
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que ainda cercam os produtos transgênicos, tem levado à expansão do consumo de alimentos 

produzidos sem o emprego de agrotóxicos (EHLERS, 1999). 

Essa expansão na procura por alimentos mais saudáveis exigiu inovações para 

transformação da agricultura. No entanto, muitas dessas inovações trouxeram danos ao meio 

ambiente e também à saúde dos produtores e consumidores, reavivando em todo o mundo, 

preocupações relativas às condições de garantia da segurança alimentar e nutricional (SAN)1, 

compreendida num aspecto mais amplo envolvendo não apenas a disponibilidade de 

alimentos em quantidade e qualidade adequadas, mas também às formas de produção, 

distribuição e apropriação dos mesmos. Isso tem levado diferentes grupos sociais no mundo 

inteiro a promover e demandar mudanças significativas nos sistemas de produção e consumo 

alimentar. Uma das mudanças mais evidentes disto diz respeito ao crescimento das 

agriculturas de base ecológica, envolvendo um amplo conjunto de formas de produção que se 

estruturam sob a insígnia da agroecologia2. A importância que essas formas inovadoras de 

agricultura têm adquirido chama atenção para uma nova agenda de pesquisas relacionadas à 

capacidade da agroecologia de reestruturar as práticas agrícolas e as formas de distribuição 

das questões centrais em face das preocupações da segurança e soberania alimentar 

(NIEDERLE; ALMEIDA & VEZZANI, 2013). 

Segundo Erlers (1995), a única forma de se garantir a sustentabilidade da agricultura é 

por meio da promoção de  

(...) transformações sociais, econômicas e ambientais em todo o sistema 

agroalimentar. A erradicação da fome e da miséria, a promoção de melhorias na 

qualidade de vida para centenas de milhões de habitantes, a democratização do uso 

da terra ou mesmo a consolidação de uma ética social mais igualitária são alguns dos 

desafios contidos na noção de desenvolvimento e de agricultura sustentável. (Ehlers, 

1995, p. 16)  

Nessas perspectivas, que tem como foco central a sustentabilidade, é que poderíamos 

inserir a chamada Agricultura Alternativa e a Agroecologia, que embora tenham surgido 

inicialmente de forma marginal e em contraposição à agricultura convencional ou 

produtivista, se apresentam em expansão. Para Abramovay (2008, p. 2707) a agricultura 

sustentável3 se refere a uma forma de produção onde trata-se de “intensificar a produção 

agrícola, sem o recurso em larga escala aos meios químicos que consagraram a revolução 

verde”. Nesse quadro, dentre as formas de agricultura alternativa destaca-se a agricultura 

orgânica4. 

Martins; Kroetz & Secco (2013) afirmam que a busca pelo consumidor de um produto 

oriundo da agricultura sustentável, é uma maneira de reafirmar de forma consistente a sua 
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opção de estimular esse tipo de atividade. No entanto, o produto orgânico não tem qualquer 

característica visual que o diferencie do produto convencional. Para garantir essa 

diferenciação é que a legislação atual reconhece a “certificação da qualidade orgânica”, como 

uma maneira de intermediação entre produtor e consumidor que vise garantir ao segundo, 

segurança sobre o produto que está adquirindo. 

Em pesquisa recente, Oliveira & Rozendo (2014), analisando as estratégias e ações 

relacionadas à SAN, a partir dos aspectos relacionados à alimentação das famílias, bem como, 

suas formas de acesso, quantidade e cultura alimentar, concluiu que, nas diferentes estratégias 

apresentadas, a produção orgânica tem sido considerada pelos produtores, uma das mais 

importantes estratégias de SAN, trazendo melhorias na alimentação, como também, mudança 

de hábitos alimentares. Outras estratégias foram apresentadas como fundamentais para a 

segurança alimentar e nutricional das famílias, como a produção de alimentos voltada ao 

autoconsumo, através do plantio diversificado de fruteiras, cereais, raízes e criação de 

animais, como também, às relações de reciprocidade (atos de doar, trocar e receber), que são 

imprescindíveis para garantia de alimentos em momentos de dificuldades, bem como, as 

feiras orgânicas e a declaração com Organismos de Controle Social que se mostraram como 

questões essenciais para a comercialização dos produtos orgânicos, culminando com o 

aumento na renda do núcleo familiar.  Para tanto, estes autores afirmam que, para garantia da 

segurança alimentar e nutricional das famílias produtoras e, também, da população em geral, 

seguindo os conceitos de SAN, é imprescindível o investimento público para implantação, 

manutenção e ampliação da produção orgânica e a inserção dos produtores orgânicos em 

mercados institucionais e alternativos (feiras orgânicas entre outros), principalmente por se 

tratar de uma região marcada pela desigualdade. 

A certificação de produtos orgânicos é o reconhecimento de que o produto foi 

produzido de acordo com os padrões de produção orgânica. Os padrões para agricultura 

orgânica podem ser estabelecidos por associações de produtores que organizam um sistema de 

certificação com regras e procedimentos e passam a certificar os produtores associados em 

relação a esses padrões. Contudo, quando o país estabelece uma regulamentação oficial para a 

produção orgânica, então os padrões privados devem, no mínimo, atender aos padrões 

oficiais, embora possam acrescentar procedimentos especiais (NEVES, 2005).  

O reconhecimento de um produto como orgânico, pode ser realizado por três 

mecanismos diferenciados e aceitos legalmente. Dois deles servem para a certificação do 

produto e sua habilitação ao usar o selo oficial “orgânico Brasil” que são a certificação por 

auditoria externa e os sistemas participativos de garantia e um terceiro sistema, conhecido 

como Organismos de Controle Social (OCS), onde uma das suas principais características é 
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garantir a venda direta ao consumidor (SOUZA; SANTOS & BEZERRA, 2012). 

Neste artigo, iremos trabalhar com o terceiro sistema, o OCS, que pode ser formado 

por um grupo, associação, cooperativa ou consórcio, com ou sem personalidade jurídica de 

agricultores familiares. Mas para que a organização seja reconhecida pela sociedade e ganhe 

credibilidade é preciso que entre os participantes exista uma relação de organização, 

comprometimento e confiança. Uma OCS deve ter controle próprio, estar ativa e garantir que 

os produtores a ela ligados garantam o direito de visita dos consumidores às suas unidades de 

produção, assim como o livre acesso do órgão fiscalizador. Além disso, ela também tem a 

obrigação de manter atualizadas as listas dos principais produtos e quantidades estimadas por 

unidade de produção familiar (BRASIL, 2008). 

Segundo a cartilha de Controle Social na venda direta ao consumidor de produtos 

orgânicos sem certificação para que consumidores e produtores sérios não saiam 

prejudicados, a legislação determina que a OCS se cadastre em um órgão fiscalizador. Uma 

vez cadastrada, cada produtor da organização deve receber uma Declaração de Cadastro para 

comprovar aos consumidores a sua condição de produtor orgânico. Assim, em caso de 

denúncias ou suspeitas de irregularidades, os produtores e suas unidades de produção são 

identificados com mais facilidade. Este procedimento, chamado de “Rastreabilidade”, garante 

que os direitos dos consumidores e bons produtores sejam respeitados e a boa imagem que os 

produtos orgânicos conquistaram seja mantida (BRASIL, 2008). 

A Associação dos Produtores e Produtoras Orgânicas de Ceará Mirim (APPOCM), 

público alvo desta pesquisa, teve início, através da parceria existente do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e assentados do PA Nova Esperança II, no 

qual foram beneficiados com 4 (quatro) unidades de Produção Agroecológica Integrado e 

Sustentável (PAIS), em parceria com a Fundação Banco do Brasil (FBB). A partir daí outros 

produtores foram aderindo a este tipo de produção e com o aumento de grupo produtivo veio 

a necessidade de criação da associação para facilitar os trâmites legais para comercialização, 

compra de insumos e acesso aos mercados institucionais. Como forma de garantir a origem 

orgânica da produção e, também, como forma de agregar valor aos seus produtos, membros 

da Associação, juntamente com representantes do SEBRAE, buscaram parceria com o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), dando início ao processo de 

declaração como Organismos de Controle Social. Atualmente, dez membros da Associação já 

são declarados como OCS e os demais estão em processo de declaração. 

Portanto, acreditamos que o processo de certificação não é um dado tecnológico 

neutro, mas sim uma construção social que depende principalmente da confiança humana, 

mais que da conformidade a processos ou padrões tecnológicos. Este artigo tem como 
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objetivo principal, analisar como a declaração como OCS e os canais de comercialização são 

importantes estratégias de reprodução socioeconômicas dos produtores orgânicos, sobretudo 

no que diz respeito, a segurança alimentar e nutricional. 

Este artigo, além desta introdução é constituído pelas seções: ii) Procedimentos 

Metodológicos; iii) Referencial Teórico, que aborda os requisitos para obtenção da declaração 

de OCS orgânica, a construção social da Certificação Participativa e seu processo de 

regulamentação e as redes sociais relacionadas; iv) Resultados; e, v) Considerações finais. 

 

Entendendo a Agricultura Orgânica 

 

Desde 1990, a agricultura orgânica vem crescendo rapidamente, tanto em área 

cultivada como em número de produtores e mercado consumidor. Segundo Santos & 

Monteiro (2004, p. 81), o crescimento da agricultura orgânica está relacionado “ao fato da 

agricultura convencional basear-se na utilização intensiva de produtos químicos e à maior 

consciência de parcela dos consumidores quanto aos efeitos adversos que os resíduos de 

produtos químicos podem causar à saúde”. Apesar deste crescimento, Neves & Castro (2003), 

afirmam que o mercado de produtos orgânicos apresenta algumas dificuldades como a baixa 

escala de produção e, ainda, a necessidade do pagamento da certificação, fiscalização e 

assistência técnica que, representam custos adicionais aos produtores. Mesmo diante de tais 

dificuldades, alguns estudos comparativos entre os sistemas orgânico e convencional 

mostraram que o sistema orgânico pode ser vantajoso e competitivo tanto do ponto de vista 

econômico quanto ambiental.  

Junto ao crescimento da produção está a necessidade de assegurar a qualidade dos 

produtos orgânicos, pois é necessário garantir ao consumidor que está comprando de fato um 

produto orgânico, já que seus atributos não são perceptíveis visualmente, sendo assim, 

necessário certificar esta produção. A certificação de produtos orgânicos constitui-se em uma 

série de procedimentos estabelecidos e acordados entre agricultores, compradores de produtos 

agropecuários, comerciantes e consumidores que garantem que bens ou serviços foram 

produzidos de forma diferenciada dos demais. No caso dos produtos orgânicos, a certificação 

dá ao consumidor a garantia de que os mesmos foram produzidos de forma orgânica 

(MICHELLON et al, 2011).   

O Decreto nº 6.323 de 27 de dezembro de 2007, define certificação orgânica como,  

“ato pelo qual um organismo de avaliação da conformidade credenciado dá garantia 

por escrito de que uma produção ou um processo claramente identificado foi 

metodicamente avaliado e está em conformidade com as normas de produção 
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orgânica vigentes” (BRASIL, 2007, p. 2). 

 

Para ser declarado como produtor orgânico é necessário que o candidato seja 

submetido a um rigoroso processo de investigação das condições ambientais do 

estabelecimento agrícola e de potencialidade para a produção. São considerados aspectos 

como o não uso de adubos químicos e agrotóxicos nos últimos dois anos, a existência de 

barreiras vegetais quando há vizinhos que praticam a agricultura convencional, a qualidade da 

água a ser utilizada na irrigação e na lavagem dos produtos, as condições de trabalho e de vida 

dos trabalhadores, o cumprimento da legislação sanitária e a inexistência de lixo espalhado 

pelo estabelecimento. O produtor deve respeitar as normas durante todas as etapas de 

produção, desde a preparação do solo à embalagem do alimento, sempre preservando os 

recursos naturais. O produtor assina um contrato com uma certificadora que prevê a 

fiscalização da sua produção, de modo a garantir a rastreabilidade e a qualidade do produto a 

ser disponibilizado para o consumidor (SANTOS & MONTEIRO, 2004). 

Além dos requisitos acima citados, para Sabourin (2013), os valores éticos (reputação, 

confiança, responsabilidade social), também garantem a legitimidade e autoridade do 

processo de certificação das normas de qualidade e de origem, havendo de fato uma questão 

de confiança entre consumidor e produtor, entre os próprios produtores, ou entre produtores e 

comerciantes intermediários. É esta questão da credibilidade da qualidade do produto que está 

sujeita à validação, que passa por um processo de controle chamado de certificação 

participativa ou social. Segundo este autor, as empresas capitalistas identificaram rapidamente 

a importância destes valores éticos, transformando-os em objetos mercantis por meio da 

privatização dos serviços de auditoria das normas de qualidade. No entanto, e particularmente 

para produtos alimentícios, a verdadeira sanção é essencialmente a do consumidor. Além 

disso, a garantia da qualidade (orgânica, por exemplo) é muitas vezes inerente ao próprio 

processo de produção.   

Para Wilkinson (2008 apud ROZENDO, 2014, p. 4-5),  

 

a maioria dos mercados de relevância para agricultura familiar é conquistado a partir 

de distintos processos de fidelização” e para tanto é imprescindível “alcançar novos 

níveis de qualidade e novas escalas, o que de seu ponto de vista seria possível por 

intermédio de inovações organizacionais de ação coletiva, da incorporação de novas 

tecnologias e novas práticas agrícolas. 

 

De acordo com Sylvander & Lassaut (1994 apud FRAGATA, 2001, p. 5), a qualidade 

dos produtos orgânicos é o fruto de um processo de negociações sucessivas que vão desde a 
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produção até o consumo, entre aqueles que oferecem e os que procuram: a qualidade final é o 

resultado de um processo de compromissos firmados com o conjunto dos agentes de uma 

cadeia produtiva, onde cada um deles joga com sua estratégia. Wilkinson (2008 apud 

ROZENDO, 2014, p. 8) afirma que para a conformação desta cadeia produtiva é preciso que o 

agricultor familiar atinja novos níveis de qualidade e de escalas de produção, onde sejam 

incorporadas nas ações coletivas, novas tecnologias e práticas agrícolas.   

Para Neves & Castro (2003), deveriam ser vislumbradas formas de comercialização 

que atendessem as características diferenciadas dos produtos orgânicos onde seus atributos de 

qualidade sejam reconhecidos e valorizados pelos consumidores, visto que, os canais  de 

distribuição existentes hoje não oferecem uma possibilidade de diferenciação adequada do 

produto, pois comercializam os produtos orgânicos misturados a produtos com apelos 

diferentes, sem garantias de qualidade, confundindo o consumidor quanto às características na 

hora da compra, afetando o desempenho de toda a cadeia produtiva (SANTOS & 

MONTEIRO, 2004).  

Neste contexto, é imprescindível reinventar os mercados locais, aproximar produtores 

e consumidores, e estimular a compra de alimentos de base ecológica em circuitos curtos de 

comercialização5, como também, aproximar a comunidade rural e a urbana como forma de 

ajudar a impulsionar a comercialização da produção de base ecológica e redirecionar os 

sistemas de produção para atividades mais sustentáveis (DAROLT, 2013). Segundo este 

autor, a maioria dos produtores de base ecológica com bons resultados de comercialização em 

circuitos curtos tem utilizado os seguintes canais de venda, as feiras orgânicas, os programas 

de governo e as redes com certificação participativa. 

Além dos canais acima citados (feiras e programas de governo), segundo Santos & 

Monteiro (2004), há uma gama de alternativas que se desenvolvem junto com o crescimento 

da demanda, entregas de cestas a domicílio, lojas especializadas e supermercados. A maior 

parte da produção orgânica no momento está sendo comercializada por empresas de 

beneficiamento e distribuição que vendem para supermercados, atacadistas, restaurantes, 

outras feiras, lojas de produtos naturais e distribuição de caixas “ou cestas” diretamente por 

meio de distribuidores independentes. 

Outro canal de comercialização importante é a parceria com algumas organizações 

não-governamentais que oferecem suporte a associações de pequenos agricultores na 

comercialização dos seus produtos, quase sempre com a perspectiva de melhorar o resultado 

econômico das atividades produtivas e, desse modo, contribuir para a construção de um 

modelo de desenvolvimento rural equitativo e sustentável. Essas iniciativas têm repercussões 

no abastecimento alimentar das regiões em que os agricultores se localizam, e também das 
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localidades mais distantes para onde os produtos são destinados (MALUF, 1999). Segundo 

este autor, existem experiências onde organizações não governamentais desenvolveram 

trabalhos relativos ao abastecimento local e regional, onde se articularam com iniciativas 

focalizadas na comercialização agrícola em geral. Entretanto, interessa-nos ressaltar as 

possíveis conexões com o abastecimento local, de fato, uma das formas de se abordar a 

questão da ‘construção de mercados’ como mencionado antes” (p. 5). Essas experiências se 

deram em parcerias com assentamentos rurais na Região Nordeste. Esta região é detentora dos 

mais elevados índices de pobreza do País, tornando importante o objetivo de melhorar o nível 

da renda do trabalho agrícola auferida pelas famílias envolvidas.  

 

A certificação dos Produtos Orgânicos como estratégia de SAN  

 

Com a intensificação da produção agrícola, a industrialização da alimentação e a 

concentração da população em áreas urbanas, os consumidores se sentiram, cada vez mais, em 

um estado de insegurança em relação aos produtos industrializados, o que culminou com a 

valorização dos produtos orgânicos, pelos consumidores. Atualmente, estes produtos 

desfrutam de uma excelente imagem em termos do "valor saúde". Isso por causa das técnicas 

de produção, em especial pela não utilização de adubos químicos de síntese e de agrotóxicos. 

Na percepção do consumidor, a vantagem do produto orgânico se baseia quase sempre na 

confiança que ele tem em uma certificação. E é esta certificação dos alimentos orgânicos que 

assegura ao consumidor que o produto que ele está adquirindo foi produzido dentro de um 

sistema orgânico, sem a utilização de agrotóxicos, respeitando o meio ambiente e o ser 

humano (Schmidt, 2001). 

A certificação6 é, portanto, uma garantia de que produtos rotulados como orgânicos 

tenham de fato sido produzidos dentro dos padrões da agricultura orgânica. A emissão do selo 

ou do certificado ajuda a eliminar, ou pelo menos reduzir, a incerteza com relação à qualidade 

presente nos produtos, oferecendo aos consumidores informações objetivas, que são 

importantes no momento da compra (IEA, 2011). 

Segundo Byé & Schmidt (2001), alguns pesquisadores e movimentos sociais são 

contrários a certificação, pois acreditam que, a agricultura familiar, não tem necessidade de 

um selo de reconhecimento formal de sua produção orgânica, pois produzem os melhores 

produtos aos mais baixos custos, em virtude do acesso direto aos mercados locais, 

diferenciados e de proximidade, como também, à baixa remuneração da mão-de-obra familiar, 

tornam os produtos da agricultura orgânica muito competitivos mesmo nos mercados mais 

distantes. Neste, caso, os dispositivos de certificação serviriam apenas para distanciar 
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produtor e consumidor, privando os produtores orgânicos das vantagens construídas por eles, 

a partir de sua própria dinâmica. Estes autores defendem, à construção de um sistema híbrido 

de “certificação participativa”; confiada a uma rede de associações de produtores e 

respeitando a regulamentação em vigor. 

O resultado desse embate acabou refletido na publicação da Lei nº 10.831/2003, que 

traz marcadamente as duas posições distintas:  a obrigatoriedade de alguma forma de controle, 

a certificação e o reconhecimento de que para a certificação da produção orgânica, é 

necessário sistemas, critérios e circunstâncias diferenciados (PASSOS & ISAGUIRRE-

TORRES, 2013). Para estes mesmos autores, a obrigatoriedade da certificação, “foi concebida 

dentro do contexto da realidade dos grandes centros urbanos e o mercado de exportações, 

situações nas quais o distanciamento entre produtores e consumidores dificulta a 

rastreabilidade para comprovação da origem orgânica”. Já no seu artigo 3º § 2º, estabelece 

que o sistema de regularidade orgânica no país deve reconhecer os diferentes sistemas de 

certificação existentes, institucionalizando os Sistemas Participativos de Garantia (SPG) e os 

Organismos de Controle Social (OCS). 

 

Limites e avanços para a conquista da Declaração como OSC  

 

A declaração como Organismo de Controle Social (OCS), tema relacionado ao objeto 

desta pesquisa, apresenta-se como alternativa de garantia da qualidade orgânica na venda 

direta ao consumidor por agricultores familiares. Segundo a Instrução Normativa nº 46, de 6 

de outubro de 2011, Art 3°, inciso VII, a Organização de Controle Social (OCS) pode ser 

formada por um grupo, associação, cooperativa ou consórcio, com ou sem personalidade 

jurídica, de agricultores familiares (BRASIL, 2011). Mas para que este grupo de produtores 

familiares seja reconhecido como OCS é necessário que estejam organizados e possuam entre 

si uma relação de comprometimento e confiança, como também, a comercialização deve 

ocorrer diretamente entre o produtor e o consumidor final, sem intermediários. A legislação 

brasileira também aceita que a comercialização seja realizada por um produtor ou membro da 

família que participe e conheça o processo de produção e que também faça parte do grupo 

vinculado à OCS. A OCS deve ter controle social próprio, estar ativa e os produtores a ela 

ligados devem garantir o direito de visita dos consumidores às suas unidades de produção. 

Para que os membros de uma OCS possam comercializar seus produtos diretamente ao 

consumidor sem certificação é obrigatório seu cadastro no MAPA (BRASIL, 2008).  

Para a OCS se cadastrar no órgão fiscalizador, são necessários os seguintes 

documentos: formulário de solicitação de cadastro preenchido e assinado; formulário dos 
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dados cadastrais de cada produtor; termo de responsabilidade solidária assinado por todos os 

membros, se comprometendo com o cumprimento das regulamentações técnicas; descrição de 

como se dá o controle social sobre a produção e comercialização e declaração oficial 

comprovando que os membros da OCS são agricultores familiares. Sendo um dos mais 

importantes o “termo de responsabilidade solidária”, que segundo diz 

 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA: É uma declaração que deve ser assinada por 

todos os membros do grupo que formam a Organização de Controle Social (OCS). 

Com esse documento, os participantes comprometem-se a cumprir os regulamentos 

técnicos da produção orgânica, responsabilizando se solidariamente nos casos de 

não-cumprimento por algum dos membros (BRASIL, 2008, p. 19). 

 

É a responsabilidade solidária que impulsiona um dos papéis mais relevantes na 

declaração como OCS, o processo de construção social e regulamentação da certificação de 

forma participativa. Segundo Perez-Cassarino (2012, p. 276), esta forma participativa na 

certificação é “resultado do enfrentamento ao modelo 'convencional' de certificação, apoiado 

em auditorias externas”. Neste caso, a construção social participativa surge como processo 

diferenciado de certificação, que se apoia na valorização da organização em rede e na 

construção da relação direta produtor-consumidor (REDE ECOVIDA, 2004 apud PEREZ-

CASSARINO, 2012, p. 276). 

A legislação brasileira (Lei no 10.831) foi pioneira no amparo legal à certificação 

participativa, dando a esta o mesmo status e que à certificação por auditagem, servindo de 

exemplo a outros países da América Latina que normatizaram a certificação participativa em 

sua legislação. Para Perez-Cassarino (2012), muitas famílias encontram entraves na 

burocratização das normas no processo de certificação participativa, no entanto, apesar disto e 

do caminho que os próprios grupos e organizações possam tomar, a construção social e 

política deste processo ainda guarda importantes elementos de análise e reflexão sobre as 

possibilidades de construção de alternativas, que levem a desburocratização destes 

procedimentos e facilitem o acesso à certificação. 

Um passo muito importante para a construção participativa da certificação é a 

formação das redes sociais em torno do grupo organizado. Para a Antropologia Social a noção 

de redes sociais busca apoiar "a análise e descrição daqueles processos sociais que envolvem 

conexões que transpassam os limites de grupos e categorias" (BARNES, 1987, p.163). 

Estudos recentes sobre redes sociais têm avançado em questões centrais da teoria 

sociológica, tais como as relações entre a ação dos sujeitos, sua racionalidade e as estruturas 

da sociedade, mostrando que a circulação de ideias, bens, poder e informação são estruturadas 
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pelas relações que mantêm os indivíduos, as organizações e as entidades, permitindo mostrar 

a crescente integração entre o rural e o urbano, distinguindo processos de articulação do local 

e do global em redes verticais e horizontais em que a inovação e a aprendizagem local são 

essenciais (RADOMSKY & SCHNEIDER, 2007). 

Para tanto, os agricultores e os diversos atores com os quais estão se relacionando em 

nível local mantêm uma série de intercâmbios, fluxos de informação e de práticas, mais ou 

menos densos ou estruturados, em torno da produção agropecuária. Essas relações são 

intensas e estruturadas, ou seja, não são frutos de encontros casuais, levando a construção de 

um espaço sócio técnico local. O interesse da identificação desse espaço de conhecimento 

consiste em poder valorizar e utilizá-lo, ativando as redes de comunicação já existentes para 

introduzir ou adaptar inovações e informações (SABOURIN, 2001). 

Neste contexto, é importante enfatizar, também, as estruturas não formalizadas que são 

 

baseadas em relações interpessoais que configuram redes de proximidade e redes 

comerciais e sócio técnicas em âmbito setorial e microrregional. As redes de 

proximidade e redes sócio técnicas passam por este tipo de relacionamento 

econômico (ajuda mútua, fidelidade comercial, etc.). Mas elas dependem, sobretudo, 

de relações práticas e valores sociais ligados a diversos universos socioeconômicos 

(SABOURIN, 2000 apud ROZENDO, 2014, p. 6). 

 

É neste sentido que, segundo Radomsky & Schneider (2007), a noção de rede se torna 

um importante referencial a partir do qual analisar as relações sociais e econômicas possibilita 

a conformação de redes constituídas por atores sociais que estabelecem interações específicas 

e concretas, com suas relações de proximidade e de vínculos sociais, através do contato direto 

com o consumidor. Para Sabourin (2013), este contato direto (“cara a cara”), dá origem a 

relações humanas específicas: conversas e explicações em torno dos produtos, do trabalho, 

dos processos, mas também da vida social, da família ou da política. Além da afetividade, 

essas relações geram também valores de lealdade e de confiança entre produtores e 

consumidores. 

Sabourin (2009) explica que, no Brasil, as feiras locais e o mercado institucional 

proporcionam vínculos sociais e mobilizam a sociedade por meio das relações diretas entre 

produtores e consumidores. Em artigo anterior, Oliveira & Rozendo (2014), verificara, que 

através das relações criadas por estes vínculos sociais, os produtores da Associação dos 

Produtores e Produtoras Orgânicas de Ceará Mirim formaram intercâmbios, fluxos de 

informação e de práticas, em torno da produção, formando redes sociais dentro, fora e entre 

assentamentos, que foram imprescindíveis para garantia de alimentos em momentos de 



66 

 

dificuldades. Estas redes foram também importantes para fomentar a produção orgânica, 

através das trocas de insumos (sementes, adubo orgânico, saberes, mão-de-obra). Essas 

relações culminaram com o convite, por um órgão local, para participarem das feiras 

agroecológicas realizadas no município de Natal/RN.  

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Esta pesquisa consiste em um estudo de caso realizado com os sócios da Associação 

dos Produtores e Produtoras Orgânicas de Ceará Mirim (APPOCM). Foram realizadas 

entrevistas dialogadas com 21 produtores orgânicos membros desta associação, em sete 

projetos de assentamentos de Reforma Agrária, sendo dois assentamentos do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), assentamentos Carlos Marighella e 

Nova Esperança II e cinco do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), da Secretaria 

de Estado de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária (SEARA), Aliança, 

Marcoalhado I, Santa Águeda, Santa Luzia e União.  

Os dados aqui analisados foram obtidos a partir de entrevistas semiestruturadas, 

realizadas nos locais de produção de cada produtor, com gravações dos depoimentos dos 

produtores, registro fotográfico e levantamento de dados qualitativos e quantitativos, entre o 

mês de maio a agosto e dezembro de 2014. 

As entrevistas foram realizadas com auxílio de dois questionários, sendo que o 

primeiro abrangeu as temáticas de acesso à terra, acesso à água, acesso as sementes e outros 

insumos, acesso à produção orgânica, acesso as políticas públicas, formas de comercialização, 

acesso a alimentação, estratégias e ações de SAN e caracterização das famílias e foi aplicado 

aos 21 sócios. 

Dos 21 produtores pesquisados, 10 possuem vínculo como Organismos de Controle 

Social (OCS), por este motivo, foi aplicado um segundo questionário direcionado a questões 

relativas a obtenção da declaração com OCS, apenas a estes 10 sócios. 

Tomando como referência o conceito de SAN, anteriormente definido, o instrumento 

de pesquisa buscou identificar e caracterizar as estratégias a partir duas variáveis: qualidade e 

abastecimento. As questões abordadas na pesquisa contemplaram abertura de mercados pela 

declaração como OCS, agregação de valor, participação em feiras agroecológicas, buscando 

identificar e caracterizar se essas estratégias contribuem para a Segurança Alimentar e 

Nutricional destas famílias. 
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Também foram entrevistados, atores governamentais que atuam diretamente com as 

famílias beneficiárias da Associação, sendo entrevistado um representante da Secretaria de 

Agricultura do Município de Ceará Mirim, um do SEBRAE e um da Alimentar7.  

Para a discussão sobre agricultura orgânica utilizou-se como referência as reflexões 

de: Santos & Monteiro (2004), Neves & Castro (2003), Michellom et al (2011), o Decreto nº 

6.323, de 27 de dezembro de 2007, que regulamenta a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 

2003 (BRASIL, 2007) e Sabourin (2013), a discussão sobre qualidade dos produtos 

orgânicos, pautou-se em Rozendo (2014) e Fragatta )2001), sobre os canais de 

comercialização, além de Santos & Monteiro (2004), Neves & Castro (2003), utilizou-se 

também o saberes de Darolt (2013), para tratar dos assuntos relacionados a certificação 

orgânica e a Declaração de Controle Social, fundamentou-se em Schmidt (2001),  Byé & 

Schmidt (2001),  Instituto de Economia Agrícola (IEA, 2011), Passous & Isaguirre-Torres 

(2013), na Cartilha de Controle social na venda direta ao consumidor de produtos orgânicos 

sem certificação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2008), 

Perez-Cassarino (2012) e, finalmente, sobre as redes sociais que todo este processo forma, os 

seguintes autores: Barnes (1987), Radomsky & Schneider (2007), Rozendo (2014) e Sabourin 

(2001 e 2013). 

 

Resultados 

 

Caracterização do grupo amostral 

 

Localizada no Território do Mato Grande, uma das regiões com piores índices 

socioeconômicos do Rio Grande do Norte.  A associação dos Produtores e Produtoras 

Orgânicas de Ceará Mirim é formada por produtores dos assentamentos Aliança, Carlos 

Marighella, Marcoalhado I, Nova Esperança II, Santa Águeda, Santa Luzia e União. Estes 

integravam o projeto PAIS. Segundo informações do consultor do SEBRAE, essas unidades 

PAIS surgiram de uma parceria entre Fundação Banco do Brasil (FBB), SEBRAE e 

Ministério da Integração Nacional (MI) com a finalidade de melhorar a qualidade de vida e 

proporcionar sustentabilidade para as comunidades atendidas, estimulando a prática da 

agricultura orgânica por meio de processo produtivo sem o uso de agrotóxicos (CASTRO 

NETO et al, 2010). O SEBRAE, instalou mais 46 unidades de PAIS8 no município de Ceará 

Mirim. 

 A organização da produção através deste sistema não tardou a evidenciar o problema 

que sempre acompanhou os produtores orgânicos: a precariedade das formas de acesso ao 
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mercado, colocando em risco os investimentos realizados até então pelo PAIS. Pensando em 

atenuar esta questão foi criada a Associação dos Produtores e Produtoras Orgânicas de Ceará 

Mirim, no ano de 2010, envolvendo produtores de diferentes assentamentos de reforma 

agraria da região. 

Fundada em 08 de outubro de 2009, a Associação dos Produtores e Produtoras 

Orgânicas de Ceará Mirim, com Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob no. 

12.565.857/0001-38, teve início, através da parceria existente do Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e assentados do PA Nova Esperança II, no qual 

foram beneficiados com 4 (quatro) unidades de PAIS (Produção Agroecológica Integrado e 

Sustentável). Segundo informações de seu atual presidente, a Associação é composta por 70 

membros, mas, apenas 21estão ativos9.  Todos os membros da associação são beneficiários da 

reforma agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e do 

Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), da Secretaria de Estado de Assuntos 

Fundiários e Apoio à Reforma Agrária (SEARA), em assentamentos diversos, localizados no 

município de Ceará Mirim.  

Os beneficiários desta Associação produzem organicamente em forma de Produção 

Agroecológica Integrada e Sustentável (PAIS). 

Os produtores que compõem esta população são oriundos de variadas regiões do 

estado do Rio Grande do Norte (RN) e, também, da Paraíba (PB), sendo sua maior parte 

originários de comunidades rurais do Território do Mato Grande. Destes, 60% nasceram no 

município de Ceará Mirim e os demais, nasceram em regiões circunvizinhas. A população 

estudada é composta por 21 sócios da APPPCM, num total de 18 famílias, com média de 5 

pessoas por família, totalizando 76 pessoas nesta população. Destas, 42 são do sexo 

masculino e 34, do sexo feminino. Nesta população, 26,32%, está na faixa etária entre 0 a 14 

anos; 32,89%, na faixa etária entre 15 a 29 anos; 38,16%, na faixa etária entre 30 a 60 e, 

apenas, 2,63%, acima de 60 anos, o que nos mostra que o grupo é composta por uma 

população relativamente jovem. 

No grupo estudado, o nível de escolaridade predominante é o ensino fundamental. Em 

toda a população, 4 pessoas possuem o ensino técnico profissionalizante (Técnicos em 

Agropecuária, em Mineração, em Controle Ambiental e em Enfermagem) e 1, está cursando o 

nível superior no Curso de Graduação de Gestão em Cooperativismo, pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), situação muito diversa do que se identifica em geral 

na região.  Além disso, embora os níveis de escolaridade sejam ainda baixos, não foram 

registrados casos de analfabetismo no grupo, outra exceção deste território. 
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Quanto ao acesso à terra, verificou-se que, o tamanho das propriedades da maioria das 

famílias estudadas é inferior a 10 hectares. Apenas os beneficiários dos assentamentos Nova 

Esperança II e União (possuem áreas maiores, 13 e 11 hectares respectivamente. Dessa área, 

parte é destinada a cultivos e criações voltados à comercialização (horta orgânica), parte é 

coberta por mata nativa ou capoeira e uma pequena parcela, em torno de um a dois hectares, é 

dedicada à produção de alimentos para o consumo da família. Apesar da área destinada à 

produção de alimentos voltada ao autoconsumo ser relativamente pequena, ela possibilita uma 

enorme quantidade e variedade de alimentos para as famílias, conforme se verá adiante. 

Na maioria dos assentamentos estudados, o solo é de boa qualidade, sendo necessária 

adubação orgânica, que segundo os beneficiários, é realizada através da aplicação de esterco 

bovino curtido e/ou compostos orgânicos. 

Segundo Diniz Filho (1999), a precipitação pluviométrica média anual no município 

de Ceará Mirim/RN é de 1.260 mm/ano, diminuindo em direção ao interior do continente, nas 

proximidades com o município de Taipu. Com isso o clima varia de úmido/subsumido na 

porção oriental, a Semiárido no setor ocidental, conforme a classificação de Koppen. O 

período anual de excedente hídrico abrange de Fevereiro a Julho, sendo estimada uma taxa de 

infiltração média da ordem de 18%. Mas apesar dos índices pluviométricos no município de 

Ceará Mirim serem razoáveis, sua distribuição é irregular, e para se produzir o ano todo é 

necessário usar sistemas de irrigação algo bastante raro na região.  

O acesso à água, na maioria dos assentamentos é insuficiente, pois a fonte de água é de 

poço artesiano coletivo que abastece a agrovila inteira, sendo usada para consumo humano e 

animal e, também, para a produção agrícola. Verificou-se que apenas nos assentamentos Nova 

Esperança II e Santa Luzia, o abastecimento de água é suficiente, inclusive para expansão da 

unidade produtiva, pois os beneficiários possuem fontes de água própria como poço 

amazonas. 

Segundo informações obtidas na Secretaria Municipal de Agricultura de Ceará Mirim, 

a cidade ficou sem acesso a várias políticas públicas, em virtude de não ser considerada como 

região semiárida. Depois de muitas discussões e cobranças dos políticos locais em parceria 

com os movimentos sociais, conseguiram cadastrar parte de Ceará Mirim (setor ocidental), 

região sentido Ielmo Marinho e Poço Branco, devido as suas características geográficas e 

climáticas serem similares ao semiárido, nas políticas públicas para o semiárido. 

Os insumos agrícolas para a produção orgânica (sementes e adubos orgânicos) são 

compradas nos municípios de Ceará Mirim e Natal, sendo que, atualmente, a maior parte das 

sementes cultivadas são produzidas pelos próprios produtores e, quando necessários, ocorre 

trocas de sementes entre os sócios da Associação. Um fator importante mencionado pelos 
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produtores foi a dificuldade para se adquirir adubo orgânico para a produção devido a sua 

escassez, encarecendo sua aquisição, refletindo no custo de produção.  

A mão de obra utilizada é estritamente familiar, com tarefas distribuídas entre os 

diferentes membros do grupo doméstico ficando os tratos culturais de plantio, colheita e 

manejo dos animais, para os jovens.  

Quando questionados sobre as motivações para se produzir de forma orgânica, todos 

os produtores pesquisados foram unânimes em dizer que, o estímulo veio da parceria com o 

SEBRAE/FBB, através da implantação das unidades PAIS, que tinham como principal 

objetivo a preservação do meio ambiente, mas, que a principal vantagem, encontra-se da 

possibilidade de produzir e ofertar um produto de qualidade, uma vez que não há uso de 

agrotóxicos, garantindo a saúde tanto de quem está produzindo como do consumidor. Além 

disso, havia uma certa expectativa por parte dos produtores de se inserir em um mercado que 

estava em franca expansão na região. Nas entrevistas, um dos produtores afirmou que: 

 

[...] hoje possuímos a missão de nos reeducarmos alimentarmente e de contribuir 

para reeducar a população para comerem produtos orgânicos por terem mais 

qualidade e serem saudáveis, pois sabemos que muita doença, como o câncer, existe 

hoje pelo uso de agrotóxicos na produção. (Entrevista 01). 

 

 Como podemos verificar na fala do produtor, a produção orgânica, estimulou 

mudanças de hábitos alimentares e ainda tem contribuído para mudanças de valores. Os 

produtores reiteradas vezes afirmam ter o compromisso de contribuir para a reeducação 

alimentar do consumidor, pois acreditam que estão oferecendo a população produtos com 

mais qualidade e saudáveis. 

  

A luta da APPOCM para obtenção da Declaração como Organismo de Controle Social 

 

 Conforme vimos anteriormente, no item “Limites e avanços para a conquista da 

Declaração como OSC”, o comércio de produtos orgânicos no Brasil e no mundo depende da 

relação de confiança entre produtores e consumidores. Mas, para que isso aconteça, é 

fundamental a venda direta para o consumidor final, pois, é a partir dela que são estabelecidos 

preços mais justos e o produtor tem a oportunidade de mostrar sua preocupação com o cultivo 

dos alimentos, que, no caso dos orgânicos, leva em conta o respeito à natureza e à saúde do 

homem, utilizando técnicas especiais.  

Considerando essa realidade, as leis brasileiras abriram uma exceção à obrigatoriedade 

da certificação de produtos orgânicos para a venda direta aos consumidores finais por 

agricultores familiares. Mas, para isso, estes agricultores precisam estar vinculados a uma 
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OCS (BRASIL, 2008). 

 Segundo documento denominado “Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, 

fornecido pela Superintendência Federal de Agricultura no Estado do Rio Grande do Norte 

(SFA-RN), existe hoje, no estado do Rio Grande do Norte (RN), 18 entidades cadastradas 

como OCS, num total de 307 produtores vinculados, conforme o quadro 01. 

 

Quadro 01 – Entidade Cadastradas como OCS no RN 

Entidade OCS n° Município N° de 

Produtores 

Associação dos posseiros do PA Milagre 00023/RN Apodi/Caraúbas 10 

Cooperativa Potiguar de Apicultura e 

Desenvolvimento Rural Sustentável 

(COOPAPI) 

00053/RN Apodi/Santa 

Cruz/Severiano 

Melo 

33 

Associação dos Feirantes e Produtores 

Agroecológicos de Caraúbas (ASFEPAC) 

00022/RN Caraúbas 16 

Associação dos Produtores e Produtoras 

Orgânicas de Ceará Mirim (APPOCM) 

00025/RN Ceará Mirim 10 

Associação dos Produtores Orgânicos de 

Currais Novos 

00249/RN Currais Novos 7 

Amigos Orgânicos 00219/RN Extremoz/Natal 40 

Associação Rural de Desenvolvimento 

Sustentável de Lagoa do Saco 

00049/RN Felipe Guerra 5 

Organização de Controle Social dos 

Produtores Orgânicos de Frutuoso Gomes 

(AGRO ORGÂNICO) 

00248/RN Frutuoso Gomes 17 

Associação dos Produtores Orgânicos de 

Messias Targino (APOMT) 

00247/RN Messias Targino 29 

Associação de Produtores e Produtoras da 

Feira Agroecológica de Mossoró 

(APROFAM) 

00014/RN Mossoró 61 

Associação de Feirantes da Agricultura 

Familiar 

00021/RN Olho-D'Água do 

Borges 

13 

Associação Campo Verde Fruticultura Paz 

Para Todos 

00238/RN Pendências/Natal 4 

http://www.agricultura.gov.br/ministerio/sfa
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Associação dos Produtores Integrados e 

Sustentáveis de Severiano Melo (APAIS) 

00242/RN Severiano 

Melo/Natal 

17 

Associação dos Produtores Orgânicos de 

Santa Cruz 

00250/RN Santa Cruz 5 

Associação de Controle Social dos 

Produtores de Orgânicos de São João do 

Sabugi (SABUGI ORGÂNICO) 

00251/RN São João do 

Sabugi 

20 

Grupo de Produtores Informais do PAIS 

no Município de Touros 

00015/RN São Miguel do 

Gostoso/Touros 

7 

Associação dos Produtores Orgânicos de 

São Paulo do Potengi 

00253/RN São Paulo do 

Potengi 

9 

Associação dos Produtores e Feirantes da 

Agricultura Familiar de Upanema 

00024/RN Upanema 4 

Fonte: Elaboração do autor. Dados obtidos do “Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos”10. 

 

Procedimento para ser declarado como Organismos de Controle Social 

 

Segundo a Cartilha de Controle Social, na venda direta ao consumidor de produtos 

orgânicos sem certificação do MAPA, para a Organização de Controle Social OCS se 

cadastrar no órgão fiscalizador, são necessários os seguintes documentos11: 

1. Formulário de solicitação de cadastro preenchido e assinado;  

2. Formulário dos dados cadastrais de cada produtor;   

3. Termo de responsabilidade solidária assinado por todos os membros, se comprometendo 

com o cumprimento das regulamentações técnicas;  

4. Descrição de como se dá o controle social sobre a produção e comercialização (Código de 

Conduta Técnica)12;  

5. Declaração oficial comprovando que os membros da OCS são agricultores familiares13. 

Além do cadastro no MAPA, pela entrega da documentação acima citada, para se 

conseguir a declaração como OCS, é necessário a venda direta, entre produtor e consumidor. 

Para atender esta exigência, foi criada uma feira de produtos orgânicos, em parceria com o 

SEBRAE e a Secretaria Municipal de Agricultura de Ceará Mirim, que acontecia 

semanalmente, nas sextas-feiras pela manhã, na Estação Cultural de Ceará Mirim, conhecida 

como Feira Agroecológica de Ceará Mirim.  

Após atender todas estas exigências, desde 18 de janeiro de 2013, a APPOCM 

encontra-se cadastrada no MAPA sob o número OCS 000025-RN, como Organismo de 
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Controle Social, estando autorizada a atuar como no controle social na venda direta sem 

certificação, nos termos da Lei n° 10.831 de 23 de dezembro de 2003 e regulamentada pelo 

Decreto n° 6.323 de 27 de dezembro de 2007. Já possuindo selo e logomarca que caracteriza a 

Associação como produtora orgânica. 

 

Figura 1: Logomarca e Selo de OCS 

 
FONTE: Acervo da Associação 

 

Anteriormente dissemos que dos 21 sócios ativos, apenas 10 possuem cadastro de 

produtor vinculado a OCS da APPOCM, visto que, os demais ainda não conseguiram se 

adequar corretamente ao Código de Conduta Técnica14, uma das exigências para ser OCS. Os 

outros 11 sócios estão tentando se vincular a OCS, mas, segundo informações da Comissão 

Gestora15, até o momento, apenas 2 estão aptos a fazê-lo.  

Os produtores afirmaram que existem pelo menos duas grandes vantagens em ser 

declarado como Organismos de Controle Social: abertura de mercado para comercialização da 

produção e o aumento da credibilidade dos produtos ofertados, fazendo com que o 

consumidor retorne. Sobre estas vantagens, podemos citar os seguintes comentários: 

 

Nas feiras orgânicas existe muito cliente exigente que perguntam como vão ter 

certeza se aquele produto realmente é orgânico. Ai, apresento meu certificado, o 

cliente fica satisfeito e retorna sempre (Entrevista 02).  

 

A OCS traz credibilidade para os clientes, trazendo confiança e fazendo com que o 

mesmo retorne, garantindo a venda e aumentando a renda familiar. Pois com o 

aumento na renda, garante o acesso ao alimento em mais quantidade e qualidade. 

Compramos frutas e verduras que não produzimos [...]. [...] garante também, o 

pagamento de uma sobre taxa de 30 % no PAA, que já acessamos (Entrevista 04).  

 

Outra vantagem apresentada, é o pagamento de uma sobre taxa de 30 % nos mercados 

institucionais, como ocorre no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), além de terem 

seus projetos aprovados com prioridade, em virtude de possuírem vínculo com uma OCS. 

Os produtores afirmaram também, que todas as vantagens acima citadas, contribuíram 

para o aumento da renda familiar de forma significativa. Revelam que este aumento na renda 
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por sua vez, melhorou a segurança alimentar e nutricional das famílias, visto ampliou ao 

acesso aos alimentos não produzidos nos estabelecimentos, além de ter proporcionando 

mudanças nos hábitos alimentares, tais como: acesso a quatro refeições em média ao dia, 

consumo mais frequente de saladas, frutas e carnes. 

Em ralação a segurança alimentar e nutricional e as modificações dos hábitos 

alimentares, os produtores pesquisados afirmam: “hoje, toda a família passou a comer 

saladas nas refeições, antes a gente não comia, por ser caro e por não ter o costume (...). 

Hoje, comemos tudo que produzimos e ainda temos condições de comprar o que não 

produzimos” (Entrevista 08). 

Houve mudança de hábito, também, na forma de produção dos cultivos tradicionais, 

como da macaxeira, da mandioca, do milho e do feijão. Alguns produtores relataram que 

utilizavam agrotóxicos antes da implantação das unidades produtivas PAIS e, que após 

começarem a produzir de forma orgânica, abandonaram o uso dos mesmos, como também, 

dos fertilizantes químicos. 

O grupo estudado, respondeu também, que o acesso a declaração é bastante difícil, 

sendo apresentado alguns entraves ao acesso a declaração como Organismo de Controle 

Social, sendo os maiores: muita burocracia para ser atendida, andamento do processo lento e 

muitas exigências para se adequar ao Código de Conduta, especialmente, no que tange aos 

quesitos produção contínua e comercialização direta ao consumidor. 

 

Um dos entraves para se conseguir ser declarado como OCS, para mim, é a 

adequação a duas normas do código de conduta: produção contínua e 

comercialização direta ao consumidor [...]. Além de se ter muita burocracia, 

o andamento do processo é lento e tem muitas exigências para se adequar 

ao código de conduta (Entrevista 06). 

 

 Segundos os produtores entrevistados, as maiores dificuldades para adequação ao 

Código de Conduta técnico são: produção contínua e comercialização direta ao consumidor. 

Como já foi citado anteriormente, o acesso à água, na maioria dos assentamentos é 

insuficiente, dificultando a produção contínua e, quanto a venda direta ao consumidor, 

atualmente, só é possível através das feiras agroecológicas.  

 

Os canais de comercialização: A feira agroecológica e os mercados institucionais como 

estratégia de SAN 
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Segundo informações repassadas por representante da Secretaria Municipal de 

Agricultura de Ceará Mirim, no início do processo de declaração com OCS, a secretaria 

contribuiu com assistência técnica, lanche, insumos, transporte até Natal, para resolução de 

questões burocráticas e propaganda em carro de som, blogs e rádio.  

 Mesmo com a divulgação da feira agroecológica, realizada em parceria com a 

Secretaria Municipal de Agricultura de Ceará Mirim, poucos consumidores procuravam a 

Feira Agroecológica e, atualmente, os membros da Associação estão comercializando em 

duas Feiras Agroecológicas, no município de Natal. Mesmo com a pouca procura por parte 

dos consumidores, os produtores orgânicos da APPOCM não desistiram e continuaram 

comercializando nas feiras locais e para o PAA. 

Segundo Sabourin (2009), no Brasil, as feiras locais e o mercado institucional 

proporcionam vínculos sociais e mobilizam a sociedade por meio das relações diretas entre 

produtores e consumidores. 

Segundo Santos, Siqueira, Araújo & Maia (2014), estas feiras são caracterizadas por 

se constituir como um espaço de comercialização solidária que possibilita aos produtores 

orgânicos: acesso ao mercado, organização por parte dos produtores para adquirir a 

certificação participativa OCS, aumento de 70% no volume de vendas, gerando renda e 

firmando as famílias no campo, respeito ao meio ambiente com práticas menos degradantes e 

favorecendo a qualidade de vida humana, uma vez que os produtos vendidos são apresentados 

como saudáveis. 

Através das relações criadas por estes vínculos sociais dos diferentes canais de 

comercialização e mesmo a incipiente feira de Ceará Mirim, a Empresa de Fomento e 

Segurança Alimentar (Alimentar) da Prefeitura de Natal ficou sabendo que a APPOCM estava 

legalmente declarada como OCS e convidou seus membros, para participarem das feiras 

agroecológicas realizadas por este órgão. 

As feiras acontecem toda quarta-feira no Ponto Sete, na Avenida Engenheiro Roberto 

Freire, em Capim Macio e toda sexta-feira na Praça das Flores, em Petrópolis. A Feira da 

Praça das Flores é realizada desde agosto de 2013. Cerca de 40 produtores e produtoras da 

Região Metropolitana da capital participam da ação, destes, 10 são membros da APPOCM, 

onde vendem seus produtos como hortaliças, verduras, frutas, feijão verde, galinha caipira, 

ovos, entre outros.  

O coordenador da feira, representante da Alimentar, informou que a agência contribui 

com toda a estrutura necessária para a realização das feiras: local, barracas, balanças, freezers 

etc. 
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Os produtores pesquisados, informaram que a Alimentar foi recentemente extinta e a 

coordenação das feiras agroecológicas passou para a Secretaria Municipal de Trabalho e 

Assistência Social (SEMTAS) da Prefeitura de Natal.   

Segundo informações fornecidas por membros da diretoria da APPOCM e, também, 

em visitas in loco, verificou-se que produtores sem vínculo com uma OCS, também estão 

comercializando nas feiras agroecológicas sem nenhuma garantia da origem de seus produtos 

e ainda os vendem a preços mais altos que os produtores vinculados a uma OSC. Segundo a 

Instruções Normativas (MAPA), nº 19/09, não é permitido se comercializar produtos 

orgânicos nas feiras sem a vínculo a uma OCS (MAPA, 2008), seria importante então, que os 

órgãos responsáveis fiscalizassem as feiras agroecológicas e exigissem o cumprimento da lei, 

onde, somente poderia comercializar nestas feiras, produtores vinculados a uma OCS. 

Quanto aos mercados institucionais, 20 dos 21 sócios ativos já comercializam para o 

Compra Direta com Doação Simultânea, do PAA, sendo que os 10 sócios vinculados como 

OCS, recebem uma sobre taxa de 30% no valor tabelado para as hortaliças. A associação já 

organizou a documentação necessária para, a partir deste ano, todos os 21 sócios fornecerem 

para o PAA, pela própria associação.  Estes também estão esperando a chamada pública do 

PNAE do município de Natal, para concorrerem com um projeto para venda de hortaliças 

orgânicas as escolas deste município. De Acordo com Rozendo & Molina (2013), os 

mercados institucionais, tais como, o PAA “tem se constituído um importante canal de 

comercialização para o segmento da agricultura familiar”. Estes autores afirmam, também, 

que tais programas constituem estratégias importantes ao possibilitar a inserção de produtores 

orgânicos nos mercados de forma menos assimétrica. 

Esta inserção, conforme podemos verificar nos dados analisados, é uma estratégia 

importante para garantia da SAN destas famílias, visto que, possibilita o acesso aos alimentos 

não produzidos pelas famílias agricultoras.   

Outro contratempo apresentado na comercialização foi o transporte dos produtos e dos 

produtores para as feiras, visto que, a Associação ainda não possui carro próprio. Atualmente, 

o deslocamento é realizado por carro fretado, o que aumenta o custo de produção, diminuindo 

o lucro com as vendas e, em certos casos, não compensando a comercialização. 

Apesar das dificuldades acima citadas, alguns produtores estão se organizando para a 

compra de transporte com recurso próprio, pois, devida a declaração como OCS, existe uma 

grande procura por parte de restaurantes e mercadinhos da cidade de Natal e região, pelos 

produtos orgânicos, conforme citado na fala abaixo: 
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[...] um grupo está se organizando para comprar um carro. Já existe vários 

restaurantes e grandes em Natal interessados. Então o projeto seria para 

comprar um carro e tentar conseguir organizar uma grande demanda de 

entrega de produtos num único dia, para valer a pena a comercialização 

(Entrevista 21).   

 

 Neste sentindo a APPOCM está fazendo uma parceria com uma nutricionista, 

residente no assentamento Marcoalhado I, para elaborarem projetos para conseguir a 

infraestrutura necessária para comercialização e distribuição dos produtos orgânicos e 

poderem atender a demanda do mercado.  

Como foi citado anteriormente, essas iniciativas têm repercussões no abastecimento 

alimentar das regiões em que os agricultores se localizam, e também das localidades mais 

distantes para onde os produtos são destinados (MALUF, 1999).  

 

Considerações Finais 

 

A pesquisa analisou como a declaração como Organismos de Controle Social (OCS) e 

as feiras agroecológicas constituem importantes estratégias de reprodução socioeconômicas 

dos produtores orgânicos, sobretudo no que diz respeito, a segurança alimentar e nutricional. 

Verificou-se que a declaração como OCS apresenta duas grandes vantagens: abertura 

de mercado e aumento da credibilidade, além de, agregação de valor no preço final do produto 

orgânico, especialmente nos mercados institucionais (PAA) e nas feiras agroecológicas em 

Natal (Petrópolis e Ponta Negra). 

Por sua vez, o incremento nos preços dos produtos orgânicos, gera aumento na renda 

do núcleo familiar, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional das famílias, através 

do acesso a alimentos que não são produzidos no estabelecimento. 

Esta discussão demonstra a importância da produção orgânica, visto garantir a SAN 

das famílias produtoras, pois além do acima exposto, estimula mudanças de hábitos 

alimentares (acesso a quatro refeições em média ao dia, consumo mais frequente de saladas, 

frutas e carnes) e na forma de produção dos cultivos tradicionais (macaxeira, feijão e milho), 

com o abandono do uso de agrotóxicos. 

No que diz respeito aos canais de comercialização, o fato da APPOCM ser declarada 

como OCS contribuiu para o convite pela Empresa de Fomento e Segurança Alimentar 

(Alimentar) da Prefeitura de Natal, para a APPOCM, através de seus sócios, participar das 

feiras agroecológicas realizadas por este órgão no município de Natal, como também, a 

procura constante de restaurantes e mercadinhos. 
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Destarte, as feiras agroecológicas e os mercados institucionais se apresentaram 

atualmente como principais alternativas para escoamento da produção orgânica. 

Porém, vale salientar que ainda existem grandes desafios a serem superados para a 

produção orgânica como: a deficiência hídrica, dificuldade de aquisição de adubos orgânicos, 

transporte dos produtos e dos produtores para a comercialização. Outra dificuldade 

apresentada, encontra-se no mercado local (feiras nos municípios de Ceará Mirim e entorno) 

paga pelos produtos orgânicos o mesmo valor que os produtos produzidos de maneira 

convencional, com uso de agrotóxicos.  

Embora o acesso a declaração como Organismo de Controle Social seja um fator 

importante enquanto mecanismo de SAN, sua obtenção passa por uma série de entraves tais 

como: excesso de burocracia, a lentidão no andamento do processo, alto nível de exigências 

para se adequar ao Código de Conduta, especialmente, no que tange aos quesitos produção 

contínua e comercialização direta ao consumidor. 

Diante do acima exposto, verifica-se a importância da criação de políticas públicas em 

parceria com os produtores orgânicos, de forma a dirimir aspectos que dificultam a produção 

e a comercialização, através de programas de acessibilidade aos recursos hídricos, visto que, 

estes atores sociais estão inseridos em um território com fragilidades no que diz respeito às 

condições climáticas. Sendo necessário também, a ampliação dos mercados alternativos, 

como as feiras agroecológicas, com incentivos para a aquisição de infraestrutura para 

comercialização (barracas, balanças, embalagens, refrigeradores) e transporte.    

 

Notas 

_______________________ 

1 A compreensão do conceito de SAN proposta neste artigo está apoiada na definição estabelecida pela II 

Conferência Nacional de SAN, “A segurança alimentar e nutricional consiste na 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 da saúde que respeitem a 

diversidade cultural e que sejam social, cultural, econômica e ambientalmente sustentáveis” (CONSEA, 2004, p. 

2). 

2 Segundo o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE/UFOP), a agroecologia é 

entendida como ciência dedicada ao estudo das relações produtivas entre homem e natureza, visando sempre a 

sustentabilidade ecológica, econômica, social, cultural, política e ética. A proposta da Agroecologia é fazer uma 

contraposição ao agronegócio. As práticas agroecológicas se baseiam na pequena propriedade, na mão de obra 

familiar, em sistemas produtivos complexos e diversos, adaptados às condições locais e em redes regionais de 

produção e distribuição de alimentos, já a produção orgânica pode ser agroecológica ou não (SOUZA; SANTOS 

& BEZERRA, 2012). 

3 Segundo Ehlers (1995), não há um consenso estabelecido sobre o que é agricultura sustentável, mas sim, um 

diálogo construtivo entre especialistas e produtores que está resultando em mudanças, mesmo que lentamente, 

sem prazo definido. Ou seja, um processo de transição, no qual é possível identificar duas grandes limitações: “o 

incipiente desenvolvimento da abordagem sistêmica sobre a produção agrícola e a timidez das pressões sociais 

pela salubridade dos alimentos e conservação dos recursos naturais”. 
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4 A agricultura orgânica é tida como um sistema de produção agrícola que tem objetivos claros de melhorar o uso 

dos recursos naturais e socioeconômicos existentes, através de métodos e práticas de menor impacto ambiental e 

respeito a integridade de comunidades rurais (BRASIL, 2007). 

5 Circuito Curto Agroalimentar (CCA): Um modo de comercialização que se efetua ou por venda direta do 

produtor para o consumidor ou por venda indireta, com a condição de não haver mais de um intermediário. A ele 

se associa uma proximidade geográfica (concelho e concelhos limítrofes) e relacional entre produtores e 

consumidores (RETIERE, 2014). 

6 A certificação de produtos orgânicos exige uma série de cuidados, tais como: a desintoxicação do solo; o não 

uso de adubos químicos e agrotóxicos, a recomposição de matas ciliares; a preservação de espécies nativas e de 

mananciais; o respeito às normas sociais baseadas nos acordos internacionais do trabalho; e o envolvimento do 

produtor com projetos sociais e com a preservação do meio ambiente (IBD, 2010). 

7 Empresa de Fomento e Segurança Alimentar da Prefeitura Municipal de Natal (Alimentar),  

8 A Produção Agroecológica, Integrada e Sustentável (PAIS) é uma tecnologia social criada para desenvolver a 

agricultura familiar por meio de padrões agroecológicos, integrando em um mesmo sistema a criação de animais 

e produção de hortaliças, frutas, cereais e adubação por compostagem. 

9 Dos 70 membros, apenas 21 estão ativos, visto estarem localizados na região oriental e ocidental de Ceará 

Mirim, onde, segundo Diniz Filho (1999), o clima é subumido na porção oriental, a semiárido no setor ocidental, 

conforme a classificação de Koppen, tendo distribuição de chuvas irregulares sendo indispensável o uso de 

sistemas de irrigação. Com as grandes estiagens, os cacimbões (fonte de água utilizada para irrigação), mesmo 

sendo aprofundados, secam, fazendo com que, muitos produtores só possam produzir no inverno ou 

abandonando sua produção. 

10 Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/organicos. 

11 BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Controle social na venda direta ao 

consumidor de produtos orgânicos sem certificação. Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e 

Cooperativismo. Brasília: Mapa/ACS, 2008. 24 p. 

12 A descrição solicitada no item 4 deve demonstrar como o grupo assegura que todos os seus membros adotem 

procedimento que permitem a verificação das técnicas e insumos que utilizam na produção e que a 

rastreabilidade dos produtos é sempre possível (BRASIL, 2008). 

13 Declaração de Aptidão ao PRONAF Jurídica. 

14 O Código de Conduta Técnica são normas e regras a serem cumpridas com responsabilidade por todos os 

integrantes do OCS como garantia de segurança de que os produtos ofertados sejam de qualidade e de total 

confiança aos consumidores (APPOCM, 2011). 

15 O acompanhamento para certificar se o produtor orgânico está apto a se vincular a OCS ou não, de acordo com 

o Código de Conduta é realizado pela Comissão Gestora, que faz o acompanhamento de campo dos produtores 

cadastrados, através de visitas in loco. Essa comissão é composta por um membro da APPOCM, um produtor 

capacitado em Agroecologia e um técnico parceiro (APPOCM, 2011). 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

Os produtores orgânicos membros da Associação dos Produtores e Produtoras 

Orgânicas de Ceará Mirim (APPOCM), consideram a produção orgânica uma das mais 

importantes estratégias de SAN, trazendo melhorias na alimentação, como também, mudança 

de hábitos alimentares, pois passaram a comer com mais frequência e com mais diversidade 

saladas e frutas.  

Verifica-se que a produção de alimentos voltada ao autoconsumo, através do plantio 

diversificado de fruteiras, cereais, raízes e criação de animais e a inserção em mercados 

institucionais, como o PAA e as feiras agroecológicas, se constituem importantes estratégias 

de SAN. Como também, às relações de reciprocidade (atos de doar, trocar e receber), que são 

imprescindíveis para garantia de alimentos em momentos de dificuldades, e para fomentar a 

produção orgânica, através das trocas de insumos (sementes, adubo orgânico, saberes, mão-

de-obra) entre os sócios da associação e da doação de alimentos entre vizinhos, amigos e 

familiares.  

A declaração como OCS, promoveu a abertura de mercado para comercialização da 

produção orgânica, credibilidade, incremento no preço final do produto ofertado, 

especialmente nos mercados institucionais (PAA), priorização na aprovação de projetos nas 

políticas públicas, contribuindo para o aumento da renda familiar de forma significativa, 

melhorando a segurança alimentar e nutricional das família, pelo aumento ao acesso aos 

alimentos não produzidos, proporcionando mudanças nos hábitos alimentares, tais como: 

acesso a quatro refeições em média ao dia, consumo mais frequente de saladas, frutas e 

carnes.   

Entretanto, foram apresentadas algumas dificuldades para a manutenção da produção 

orgânica, como a deficiência dos recursos hídricos em algumas áreas, mas, especialmente, a 

dificuldade para se adquirir adubo orgânico, indispensável para o cultivo orgânico e transporte 

da produção para comercialização. Outro entrave apresentado foi que o mercado local (feiras 

nos municípios de Ceará Mirim e entorno) paga pelos produtos orgânicos o mesmo valor que 

os produtos produzidos de maneira convencional, com uso de agrotóxicos; produtores sem 

vínculo com uma OCS, também estão comercializando nas feiras orgânicas sem nenhuma 

garantia da origem de seus produtos e, principalmente, a dificuldade para transporte dos 

produtos para as feiras, como também, para comercializar para os restaurantes e mercadinhos. 

Atualmente, o transporte é realizado por carro fretado, o que aumenta o custo de produção, 
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diminuindo a receita obtidas com as vendas ou impossibilitando a comercialização, como é o 

caso, para restaurantes e mercadinhos. 

Portanto, conclui-se que o estudo revelou a necessidade de implementação de ações 

articuladas envolvendo vários setores nos âmbitos municipal, estadual e federal (secretarias de 

agriculturas municipais e estaduais, órgãos de assistência técnica, bancos e outros órgãos 

relacionados), através de programas de acessibilidade aos recursos hídricos, visto que, estes 

atores sociais estão inseridos em um território com fragilidades no que diz respeito às 

condições climáticas, sendo necessário também, a ampliação dos mercados alternativos, como 

as feiras agroecológicas, com incentivos para a aquisição de infraestrutura para 

comercialização (barracas, balanças, embalagens, refrigeradores) e transporte. De forma a 

apoiar e fortalecer a agricultura familiar, as cooperativas e organizações de pequenos (as) 

produtores (as), através da defesa de um novo modelo de produção e consumo de alimentos, 

em bases sustentáveis e da promoção da agricultura familiar de base agroecológica e que 

respeite a sócio biodiversidade. Bem como, é imprescindível incentivos para instalação e 

implantação dos mercados alternativos de comercialização, como as feiras orgânicas, através 

de programas para a aquisição de infraestrutura para comercialização e transporte dos 

produtos orgânicos. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIOS 

 

Informações Gerais: 

As informações aqui abordadas serão utilizadas, exclusivamente, para pesquisa e elaboração de Dissertação de 

Mestrado junto ao Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA). 

Mestranda:  

Katherine de Sousa Costa Oliveira 

Orientadora: 

Profa. Dra. Cimone Rozendo de Souza  

 

Nome do entrevistado: ___________________________________________________ Apelido:__________________ 

PA: ___________________________________________ Município: _______________________________________ 

Data da entrevista: ____ /____/_______      

 

ACESSO Á TERRA 

1. No. do lote:_____________________ 

2. Coordenadas Geográficas: LAT. _______________________ LONG. _______________________ALT.__________ 

3. Qual a distribuição de sua área. Lote individual ______ha. Áreas coletivas. ______ha. Área 

residencial______________ha. 

4. Qual a qualidade do solo em suas áreas? _____________________________________________________________ 

5. É realizada adubação antes do plantio?_______________________________________________________________ 

 

ACESSO A ÁGUA 

6. Como se dá o acesso à água?  Tem Irrigação? É suficiente para abastecer a unidade produtiva? 

________________________________________________________________________________________________ 

Água encanada? __________________________________________________________________________________ 

Cisterna? Há quanto tempo tem cisterna? ______________________________________________________________ 

 

ACESSO AS SEMENTES E OUTROS INSUMOS 

7. De onde vem a semente para o plantio?  Algumas compra? Outras trocam? _________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Tipos de Sementes. ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

São de boa qualidade? _____________________________________________________________________ 

8.Tem alguma troca ou doação entre produtores (insumos: sementes, adubos, trabalho)? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

9. Se sim. Onde se dá essa troca? Dentro do assentamento? Fora do assentamento? Amigos? Familiares? Entre 

assentamentos? ___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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10. Quando tem praga, como resolve? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

11. Quais as dificuldades que você enfrenta hoje para produzir?_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

ACESSO Á PRODUÇÃO ORGÂNICA 

12. O que te estimulou a produzir organicamente? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Desde quando você produz 

orgânicamente?___________________________________________________________________________________ 

13. Como você planta? Em forma de PAIS? (    ) Sim. (    ) Não. Se não, como?________________________________ 

14. Existem dificuldades enfrentadas para a produção orgânica? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

15. Existem vantagens de se produzir organicamente? ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

16. Você produz apenas de forma orgânica ou também de forma tradicional? __________________________________ 

17. Quais culturas você produz de forma orgânica? _______________________________________________________ 

18. Quais culturas você produz de forma tradicional? _____________________________________________________ 

19. Tem criação de animais? Quais? __________________________________________________________________ 

20. Houve mudanças na alimentação da família, após a produção orgânica? ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

21. De onde vem o recurso para investir na produção? (    ) Recurso próprio. (    ) Políticas públicas. Quais? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

22. Esta recebendo algum beneficio: (    ) Bolsa Familia. (    ) BPC. (    ) Aposentadoria. (    ) Seguro Safra. (    ) 

PRONAF. Outros? Quais? 

________________________________________________________________________________________________ 

22. Quais as políticas públicas que você já acessou ou está acessando? 

Pelo INCRA? (     ) Apoio Inicial.________________ (    ) Fomento.__________________ (    ) Semiárido.  

(   )______________________ Outra(s)? _______________________ 

Outros órgãos? __________________________________________________________________________________ 

(    ) PRONAF. Qual?____________________________ Valor? ________________________.  

(    ) PDS. (    ) Outra(s)? ___________________________________________________________________________  

23. Dentre estas políticas públicas, qual você acha que ajudou a melhorar sua alimentação e por quê? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

24. Como era antes deste programa e como é agora? ______________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________ 

 

COMERCIALIZAÇÃO 

25. Como você comercializa a produção? (Responder local e quais produtos em cada local). 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Comercializa para o PAA desde quando? ___________.Quanto contribuiu para melhorar sua 

alimentação?____________________________________________________________________________ 

Comercializa para o PNAE desde quando? ___________.Quanto contribuiu para melhorar sua 

alimentação?____________________________________________________________________________ 

Comercializa para feiras desde quando? ______________ Quanto contribuiu para melhorar sua 

alimentação?____________________________________________________________________________ 

 Comercializa para atravessadores desde quando? ___________.Quanto contribuiu para melhorar sua alimentação? 

________________________________________________________________________________________________ 

Sabe para onde este atravessador repassa o seu produto?___________________________________________________ 

(    ) Outra(s)? ____________________________________________________________________________________ 

 

ALIMENTAÇÃO 

26. O que você comia antes de produzir organicamente? __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

27. Atualmente (após a produção orgânica) o que vocês comem?____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

28. Comem frutas e verduras com frequência? (    ) Sim. (    ) Não. Quais? ____________________________________ 

Produzidas? __________________________________. Compradas? ________________________________________ 

29. Quantas vezes tem carne para comer? ______________________________________________________________ 

Que tipo de carne? ________________________________________________________________________________ 

30. Já faltou comida para alimentar sua família? (    ) Sim. (    ) Não. Quando faltou, como você resolveu? 

________________________________________________________________________________________________ 

31. Troca alimentos com os vizinhos? (    ) Sim. (    ) Não. Qual tipo? ________________________________________ 

Em que situação? _________________________________________________________________________________ 

32. Quanto do que se come é produzido ou comprado? ____________________________________________________ 

 

ESTRATÉGIAS E AÇÕES 

33. Existe estratégias de SAN realizadas com recurso próprio?  Quem, na família, cuida de cada uma dessas culturas? 

Quintal: Fruteiras ________________________________________________________________________________ 
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Horta __________________________________________________________________________________________ 

Criação de galinha. Quantas? ________________________________________________________________________ 

Culturas: ________________________________________________________________________________________ 

Outra(s)? ________________________________________________________________________________________ 

Quais destas é também para consumo? ________________________________________________________________ 

34. A horta fornece o que para sua alimentação semanal.  A horta ajudou a melhorar sua alimentação…as 

fruteiras? A criação de Galinhas? A cisternas.... 

________________________________________________________________________________________________ 

35. Essas estratégias de SAN (vinculadas ás políticas públicas) ajudaram a melhorar a renda da família? (    ) Sim. (    ) 

Não. Se sim. Essas estratégias contribuem para melhorar a alimentação da sua família? (    ) Sim. (    ) Não. (    ) 

Quantitativamente. (    ) Qualitativamente. 

36. Quais órgãos ou entidades contribuíram para o seu acesso as estratégias de SAN? (   ) INCRA. (    ) STR. (    ) 

EMATER. (    ) BNB. (    ) Secretaria de Agricultura Municipal. (   ) SEBRAE.   (    ) Outro(s) 

________________________________________________________________________________________________ 

37. Você possui certificação orgânica? Qual? ___________________________________________________________ 
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CARACTERIZAÇÃO DA FAMÍLIA.  

 

 

 

 

 

 

 

1 – Morador por faixa etária 

1.1. Descrição dos membros 
da família 

Sexo Idade Estuda Nível de 
instrução 

Grau parentesco Ocupação 
Principal 

Onde 
nasceu 

Situação 
trabalho 

Algum 
benefício?
Bolsa 
Família, 
Aposentad
oria, outro . 

Qualificação Profissional 
 

Pré-nome           
01            

02            

03            

04            

05            

06            

07            

08            

09            

10            
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QUESTIONÁRIO 

 

Informações Gerais: 

As informações aqui abordadas serão utilizadas, exclusivamente, para pesquisa e elaboração de Dissertação de 

Mestrado junto ao Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA). 

Mestranda:  
Katherine de Sousa Costa Oliveira 

Orientadora: 

Profa. Dra. Cimone Rozendo de Souza  

 

Nome do entrevistado: ___________________________________________________ Apelido:__________ 

PA: _____________________________________ Município: ______________________________________ 

Data da entrevista: ____ /____/_______      

 

TRAJETÓRIA 

01. Qual a sua trajetória até se tornar produtor orgânico? (o que aconteceu na sua vida até se tornar produtor 

orgânico?) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

02. Quem ou quais órgãos mediaram nesta trajetória? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

03. O porquê dessa opção por produzir orgânico? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL 

 

04. O que te estimulou a procurar a ser declarado como Organismos de Controle Social? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

05. Existe vantagens da certificação orgânica?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

06. Existe entraves para se conquistar a certificação orgânica? Quais os maiores? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

07. A certificação contribuiu para melhorar a sua renda? (    ) Sim. (    ) Não. Porque? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

08. A certificação orgânica melhorou a qualidade e/ou quantidade da alimentação de sua família? (    ) Sim.  

(    ) Não. De que forma?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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09. Quais os órgãos ou entidades contribuíram para o acesso a esta certificação? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

10. A Certificação contribuiu para que abertura de mercado para comercialização da sua produção orgânica? 

Como? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

FEIRA ORGÂNICA 

 

11. Na feira orgânica, o fato de você possuir declaração como Organismo de Controle Social contribui para a 

escolha do consumidor por seu produto?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

12. Contribui na agregação de valor para o produto (aumento no preço do produto ofertado)?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

CÓDIGO DE CONDUTA 

 

13. Houve dificuldades para se adequar ao código de conduto para se obter a certificação? (    ) Sim. (    ) Não. 

Quais?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

14. O que você teve que mudar ou adequar na forma de produção para atender o código de conduta? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

SELO 

 

15. Você já possui o selo de orgânico? Usa o selo? Ele está contribuindo na conquista do consumidor? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

FOTOS – VISITAS AS FEIRAS 

 

 

  

FEIRA AGROECOLOGICA EM PETRÓPOLIS (PRAÇA DAS FLORES) – 

NATAL/RN 

  

FEIRA AGROECOLOGICA EM PONTA NEGRA (EM FRENTE AO SHOPPING 

POTIGUAR) – NATAL/RN 
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FOTOS – VISITAS AOS ASSENTAMENTOS 

 

  

PA NOVA ESPERANÇA II 

  

PA SANTA ÁGUEDA 

  

PA CARLOS MARIGHELLA 
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PA MARCOALHADO I 

  

  

PA UNIÃO 

  

PA SANTA LUZIA 
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PA ALIANÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


