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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve o objetivo de analisar a trajetória social dos horticultores 
da Associação da Horta Povo Unido, localizada na cidade de Juazeiro (BA), no que 
se refere à comercialização das hortaliças por eles produzidas. Utilizando os 
conceitos teóricos metodológicos de Habitus, Capital Social e Campo, do sociólogo 
francês Pierre Bourdieu foram realizadas análises a partir dos resultados obtidos 
através de observação participante quando das visitas à Horta. Ao traçar o perfil dos 
horticultores, identificamos sua naturalidade, faixa etária, estado civil e escolaridade, 
os produtos comercializados, os pontos de venda e como aconteceu o processo de 
aquisição do selo orgânico. A opção metodológica assumida para essa pesquisa foi 
à exploratória e descritiva, de caráter qualitativo e quantitativo. Foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas, complementadas com a aplicação de questionário 
para levantamento dos dados e das informações necessárias para fundamentação 
da nossa análise. Através dos relatos colhidos, foram elaborados gráficos e tabelas 
onde apresentamos como resultado o perfil dos horticultores; a forma como se 
processa a venda das hortaliças, seja interna e externa e a utilização do selo 
orgânico. Como produto final, apresentamos uma cartilha que tem o objetivo de 
divulgar e promover a agricultura urbana, apresentando informações a respeito de 
produção orgânica, Agroecologia, Associativismo e Cooperativismo. 
 
 
Palavras chaves: Orgânico, Agricultura Urbana, Agroecologia, Habitus, Capital 
Social 
 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 
 

The present research had the objective of analyzing the social trajectory of 
horticulturists of the Horta Povo Unido Association, located in the city of Juazeiro 
(BA), in relation to the commercialization of the vegetables produced by them. Using 
the theoretical methodological concepts of Habitus, Social Capital and Field, the 
French sociologist Pierre Bourdieu analyzes were carried out from the results 
obtained through participant observation during the visits to Horta. When tracing the 
profile of the horticulturists, we identified their naturalness, age, marital status and 
schooling, marketed products, points of sale and how the process of acquiring the 
organic seal happened. The methodological option assumed for this research was 
exploratory and descriptive, of a qualitative and quantitative nature. Semi-structured 
interviews were carried out, complemented by the application of a questionnaire to 
collect the data and the information necessary to justify our analysis. Through the 
collected reports, graphs and tables were elaborated where we present as a result 
the profile of the horticulturists; the way in which the sale of vegetables, both internal 
and external, and the use of the organic seal are processed. As a final product, we 
present a booklet that aims to promote and promote urban agriculture, presenting 
information on organic production, Agroecology, Associativism and Cooperativism. 
 

Key words: Organic, Urban Agriculture, Agroecology, Habitus, Social Capital 

 

 

 

  



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 8 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................. 11 

2.1 Organização social e participação ............................................................................................... 11 

2.2 Atuação da Igreja Católica na Horta Povo Unido. ....................................................................... 13 

2.3 Agricultura Urbana e Periurbana ................................................................................................ 16 

2.4 Agroecologia e Produção Orgânica ............................................................................................. 19 

2.5 Estrutura social e logística na agricultura urbana ....................................................................... 22 

3 OBJETIVOS ........................................................................................................... 28 

3.1 Geral ............................................................................................................................................ 28 

3.2 Específicos ................................................................................................................................... 28 

4 MATERIAIS E MÉTODOS ..................................................................................... 29 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................. 31 

5.1 –Característica sociocultural dos horticultores ........................................................................... 31 

5.2 A produção orgânica ................................................................................................................... 34 

5.3 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O PASSADO DA HORTA A PARTIR DO SELO ORGÂNICO ............... 43 

5.4 INFRAESTRUTURA E A LOGÍSTICA DE COMERCIALIZAÇÃO .......................................................... 49 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 59 

6.1 PRODUTO .................................................................................................................................... 62 

7 REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 63 

APÊNDICE A – Produto final – Cartilha .................................................................... 66 

ANEXO A – Carta de Aprovação do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e 

Pesquisas – CEDEP UNIVASF ................................................................................. 71 

ANEXO B – Termo de Consentimento Livre Esclarecido ......................................... 74 

ANEXO C – Termo de Assentimento Esclarecido ..................................................... 75 

 

  



8 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa teve o objetivo de fazer uma análise da trajetória social da 

experiência dos horticultores na produção e comercialização das hortaliças da 

Associação Horta Povo Unido, buscando identificar as relações existentes entre os 

horticultores, assim como, a forma e quais os pontos de venda dessa produção. 

Localizada em área periurbana de Juazeiro (BA), no bairro João Paulo II, um dos 

maiores bairros da cidade por sua população e extensão territorial, teve suas 

atividades iniciadas há mais de trinta anos, no dia 18 de agosto de 1987, data de 

fundação e tem representado um meio de sobrevivência para um número 

considerável de moradores, no sentido de oferta de trabalho, geração de renda e 

produção de alimentos para autoconsumo. Analisar como se dá a distribuição das 

hortaliças produzidas até os pontos de comercialização e consumidores e se há um 

planejamento adequado desse processo, dar-nos-á as informações necessárias 

para entender o processo logístico de comercialização praticado. 

Frente a uma realidade econômica e social que se entende ser desfavorável 

para o agricultor urbano, face às dificuldades enfrentadas em termos de formação e 

informação, que é resultante de um sistema que o marginaliza, este agricultor pode 

usar de muita criatividade para criar meios de sobrevivência e sustento, a exemplo 

da comercialização de hortaliças e, especialmente, da produção orgânica de 

alimentos. Nesse contexto, partindo das experiências vividas e de suas próprias 

carências, é possível fazer e dar valor a partir das relações que são construídas 

baseadas em valores socioculturais, que podem contribuir para o desenvolvimento 

dos agricultores (as), não só seu como também do grupo ao qual pertence. 

As hortas comunitárias, denominadas por Silva et al (2018, p. 484) como um 

local “onde um grupo de mais de duas pessoas compartilham um espaço de terra 

com disponibilidade de água de forma comum de modo a se articular coletivamente 

os recursos disponíveis ao grupo para viabilizar a produção de hortaliças”, estão 

localizadas em áreas urbanas ou periurbanas. Particularmente, a Horta Povo Unido, 

a sua criação partiu da idealização de religiosas pertencentes à Igreja Católica, com 

o apoio do então Bispo de Juazeiro, Dom José Rodrigues, para dar condições de 

trabalho para algumas mulheres. 

Entendendo a importância dessas relações sociais, baseando-se nos 

conceitos teóricos metodológicos de habitus, Capital Social e Campo, do sociólogo 
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francês Pierre Bourdieu. Conforme Vieira (2013, p. 25), esses conceitos possibilitam 

a compreensão de como os agentes se estruturam e de como acontecem suas 

trajetórias na conquista de poder e de posição em suas redes de relações no espaço 

onde vivem. 

Aplicar esses conceitos nesse projeto de pesquisa dará condições de uma 

melhor análise sobre a trajetória social dos agricultores urbanos da Associação da 

Horta Povo Unido, considerando que o habitus é um conjunto de disposições 

inerentes ao agente a partir das experiências vividas e dentro do espaço – campo, 

aqui sendo a Horta Comunitária - onde atua e onde acumula capital social - 

conhecimento, confiança e liderança. 

Utilizou-se como método a pesquisa documental e a entrevista 

semiestruturada. Essas nos deram subsídios a partir da coleta de dados, para uma 

análise criteriosa dos fatos e das realidades vivenciadas pelos horticultores na 

comercialização das hortaliças e no convívio na horta. Tais informações foram 

fundamentais para um resultado e conclusões dessa pesquisa. 

Nas cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE) percebem-se um número 

considerável de hortas comunitárias, algumas delas localizadas próximas a escolas 

públicas, em terrenos cedidos. 

O principal objetivo dessas hortas tem sido a produção orgânica, ou seja, sem 

agrotóxico, o que garante o fornecimento de alimentos saudáveis para consumo 

próprio e/ou da família, geração de renda e comercialização, sem que haja agressão 

ao solo, mantendo-se o respeito ao meio ambiente e à biodiversidade. 

Em alguns casos, há a contribuição para merenda escolar e, nesse caso, o 

uso desse processo por parte das escolas como método pedagógico de inclusão de 

pais de alunos nos projetos escolares, com a possibilidade de renda para os 

mesmos. 
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Os princípios da agricultura orgânica que vêm sendo difundidos por várias 

instituições públicas de ensino, pesquisa e extensão e desenvolvimento, tais como 

as intervenções realizadas pelo Grupo Sertão Agroecológico1 nos assentamentos, 

hortas e organismos agrícolas, tem contribuído para que os horticultores agreguem 

novos conhecimentos que o capacitem para um melhor enfrentamento das 

dificuldades para prática agrícola, tão desafiante como a área urbana, que por si só: 

[...]caracterizam-se pela alta produção de resíduos, tanto de 
origem doméstica, quanto de áreas comerciais e industriais 
como padarias, açougues, bagaço de cana-de-açúcar, lixo, 
entre outros. O aproveitamento dos resíduos orgânicos 
urbanos como adubo para a produção agrícola, entretanto, 
requer a geração de conhecimentos que possibilite a adequada 
forma de prepará-los, garantindo um produto estabilizado e de 
boa qualidade, que forneça nutrientes e condicione o solo de 
maneira adequada. (AQUINO; ASSIS, 2005, p.190)  

Na região do Vale do São Francisco, instituições como a Embrapa, IF Sertão, 

Univasf, Uneb, Codevasf e organizações da sociedade civil têm promovido a 

divulgação dos sistemas orgânicos e agroecológicos de produção de alimentos. 

Este trabalho procura destacar, não só a importância do cultivo e da 

comercialização dos produtos orgânicos, mas das relações que vão sendo 

instituídas nesse processo, relações estas pautadas em costumes e regras. 

Destacamos aqui o que diz Bourdieu (2013, p. 75) sobre esses valores, que 

denomina como capital social sendo: 

[...] o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à 
posse de uma rede durável de relações mais ou menos 
institucionalizadas de interconhecimento e de inter-reconhecimento 
ou, em outros, termos, à vinculação a um grupo, como conjunto de 
agentes que não somente são dotados de propriedades comuns 
(passíveis de serem percebidas pelo observador, pelos outros ou por 
eles mesmos), mas também são unidos por ligações permanentes e 
úteis. (BOUDIEU, 2013, p. 75) 

  

                                                           
1 O Núcleo Temático Sertão Agroecológico é um componente curricular obrigatório ofertado a discentes de 
diversos cursos de graduação da Universidade Federal do Vale do São Francisco. O grupo, de caráter 
interdisciplinar, é composto por alunos de Engenharia Agronômica, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, 
Engenharia Mecânica, Engenharia da Produção, Administração, Zootecnia e Medicina Veterinária e tem feito 
visitas a hortas comunitárias, a exemplo da Povo Unido, para estimular o uso de práticas agroecológicas. Fonte: 
http://www.agronomia.univasf.edu.br/arquivos/NUCLEO%20TEMATICO%20SERTAO%20AGROECOLOGICO.pdf 
 

http://www.agronomia.univasf.edu.br/arquivos/NUCLEO%20TEMATICO%20SERTAO%20AGROECOLOGICO.pdf


11 
 

A escolha da Associação da Horta Povo Unido, dentre as outras que existem 

na cidade de Juazeiro, deu-se especificamente pela sua trajetória e saber: Qual a 

trajetória social dos horticultores da Associação Povo Unido na produção e 

comercialização dos produtos orgânicos cultivados? 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Organização social e participação 

A partir do estudo de caso realizado, podemos perceber que as relações 

sociais estabelecidas na associação, são pautadas em relações hierarquizadas. 

Valores como confiança, reciprocidade e colaboração surgem de maneira bastante 

sutil, entre aqueles que pertencem a uma mesma família ou grupo onde há 

interesses comuns. Para nós, é importante analisar como essas pessoas pensam e 

agem e se mantém juntas há tantos anos, mesmo diante de certas situações 

conflituosas em suas relações, em que é manifestado o modo de pensar e agir de 

baseados em regras e normas adquiridas pela experiência de vida de cada um. 

A partir dos conceitos trabalhados por Bourdieu (2004, p. 26), temos a horta 

como um campo de relações complexo e propício para a conquista de melhor 

qualidade de trabalho, assim como de otimização da forma de produção por parte 

dos horticultores, a partir daquilo que cada um pode contribuir através da 

capacidade de criar possibilidades para tal fim. Essas práticas são disposições 

inerentes para a qual Bourdieu (2004, p. 26) denomina de habitus, ou seja, uma 

forma de agir diante das realidades estabelecidas e constituídas em seu campo de 

relações dentro da sociedade em que se vive. 

Para Vieira (2013, p. 39), Bourdieu vai além do que se é apresentado até 

então em termos de teoria no que se refere ao conceito de habitus. De acordo com o 

autor, devemos entender o habitus como “um conjunto de disposições culturais, 

resultado do processo de estruturação da vida social”. (VIEIRA, 2013, p. 39). 

Entendemos, então, que se trata de uma característica do agente, que resulta das 

suas experiências dentro do seu campo de relações que o impele a se posicionar 

sobre algo que se apresenta. 

Construir a noção de habitus como sistema de esquemas 
adquiridos que funciona no nível prático como categorias de 
percepção e apreciação, ou como princípios de classificação e 
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simultaneamente como princípios organizadores da ação, 
significa construir o agente social na sua verdade de operador 
prático de construção de objetos. (BOURDIEU, 2004, p. 26) 

Nesse aspecto, há por parte das pessoas, a prerrogativa de fazer uso da 

capacidade de agir e decidir para irem à busca do que é de interesse pessoal, como 

também coletivo, passando a se posicionar como protagonistas da trajetória social 

na qual estão inseridas, ou seja, tornam-se agentes – pessoas capazes de agir e 

interferir no ambiente onde estão para a construção e conquista de seus objetivos. 

É nesse ambiente, ou seja, nesse campo relacional que vão se estabelecendo 

vínculos entre os agentes, a partir das características pessoais que cada um detém, 

ou seja, a partir “do volume do capital social (econômico, cultural ou simbólico) que é 

posse exclusiva de cada um daqueles a quem está ligado” (BOURDIEU, 2013, p. 

75). As características são determinantes para a concretização do objetivo proposto. 

O capital social de cada pessoa, para Putnan (2006, p. 183), manifestado 

através da solidariedade e da reciprocidade, vem fortalecer o coletivo, trazendo 

resultados para todos em comum. Assim, todos devem agir de forma igualitária e os 

benefícios devem ser comuns a todos. Aqui não deve haver hierarquização, como 

acontecem em estruturas como na Igreja, nas organizações públicas e privadas. O 

mérito da conquista é de e para todos. 

Oliveira (2015, p. 90) observa que “a concepção de Bourdieu traz, 

considerando as devidas proporções, certos elementos convergentes ao conceito de 

capital social construído por Putnam” e ainda que: 

O capital social não se constrói no isolamento, mas na 
interação entre sujeitos que não somente se reconhecem como 
tal, mas que também possuem elos que os tornam comuns ao 
longo do tempo. A proximidade é instaurada do ponto de vista 
material e simbólico no âmbito de um espaço social, físico 
(escala espacial) ou econômico e para existir precisa ser 
reconhecida pelos sujeitos integrantes da ação. O individual, 
portanto, não é priorizado, mas sim o coletivo, mesmo que 
esse coletivo possua uma escala de abrangência restrita, como 
é o caso, por exemplo, do estabelecimento de relações 
políticas que um governante mantenha apenas com seus 
“correligionários”. (OLIVEIRA, 2015, p. 90) 

Atualmente a horta é composta por 102 (cento e dois) associados, sendo que 

setenta mulheres e trinta e dois homens, conforme consta do livro de Chamada de 

Contribuição. Destacamos que na ocupação do cargo de Presidente, e na maioria 

das gestões, está uma mulher. 
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Entretanto, a partir das diversas práticas de vida e de costumes existentes, é 

possível que haja relações conflituosas que possam gerar situações de disputas e 

individualismo. 

Por outro lado, é perceptível, através dos relatos feitos por alguns 

horticultores, que há o respeito pela liderança da presidente da Horta e por sua 

experiência. No entanto, há também uma crítica quanto à forma de como administra 

a Associação, particularmente no que diz respeito como são utilizadas as taxas 

arrecadadas. 

Vale registrar que, mesmo a horta tendo sido fundada pela Igreja Católica e 

onde boa parte dos associados da Horta diz ser católico, nesse sentido, o respeito 

entre estes e aqueles que professam outros credos ocorre sem maiores conflitos. 

Na trajetória social da Horta vários personagens se fizeram presentes e 

prestaram contribuição além da Igreja Católica, dentre os quais é possível destacar 

a UNEB – Universidade Estadual da Bahia, a EMBRAPA – Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária, o IRPAA – Instituto Regional de Pesquisa Agropecuária 

Apropriada e também a UNIVASF – Universidade Federal do Vale do São Francisco, 

bem como o sindicato dos agricultores, políticos e do CESOL – Centro Público de 

Economia Solidária da Bahia. (AMORIM, 2016, p. 55). Trata-se assim de uma rede 

de relações bastante diversa e importante para os interesses da Associação. 

 

2.2 Atuação da Igreja Católica na Horta Povo Unido. 

De acordo com Medeiros (2002, pag. 11), a Igreja Católica a partir dos anos 

60 começa a se envolver com os movimentos sociais de direito pela terra e 

promoção humana, incentivando à sindicalização dos trabalhadores rurais, sem que 

houvesse lutas de classe, mas como uma conquista de direitos trabalhistas, para 

recebimento de benefícios.  

A partir do que foi discutido e anunciado pelo Concílio Vaticano II, onde foram 

abertos espaços para se discutir questões políticas (NETO, 2007, p. 332), a Igreja 

passa a se posicionar politicamente e participar de forma ativa em movimentos 

sociais, movimentos esses, que têm em si uma característica profética, messiânica, 

como bem destacado por Medeiros: 

Além de trabalhar com noções de direitos do ponto de vista 
legal, a Igreja atualizou a leitura bíblica nas lutas por terra, 
criando uma teologia da terra que não só transformava a terra 
num direito, como remetia essas lutas à caminhada do povo 
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hebreu em busca da terra prometida” (MEDEIROS 2002, pag. 
15). 

No período da ditadura militar2, padres, freiras e leigos, estes, com uma 

representação expressiva nessas lutas, sofriam perseguições, quando da defesa de 

uma proposta inovadora pautada na valorização do homem, dos marginalizados e 

particularmente das mulheres prostituídas, como indivíduos capazes de atuar e lutar 

pelos seus direitos. Muitos participavam desses movimentos como clandestinos, no 

anonimato, com medo de represálias e da violência com que eram atingidos todos 

que reagiam contra o regime ditador da época. (ALVES, 2013, p 190) 

Ainda de acordo com Alves (2013, p. 198) “um dos pontos de reflexão da 

Igreja Católica naquele período, passava a ser a situação histórica de dependência e 

de dominação de grande parte da humanidade” e havia o questionamento de: 

Como pregar o evangelho de Jesus, pautado na justiça social, 
se a Igreja continuasse atrelada aos poderosos? Atrelada aos 
militares que perseguiam e matavam padres e leigos que 
lutavam em defesa de índios, dos pobres, dos mais 
empobrecidos? (ALVES 2013, p 198) 

Na América Latina, por volta dos anos 60, surgiu o movimento religioso 

denominado Teologia da Libertação-TL (NETO, 2007, p. 332), formado por religiosos 

e leigos, dentre eles Paulo Freire, educador e pedagogo, determinados a fazer com 

que o anúncio do Evangelho fosse condizente com a realidade da qual faziam parte, 

e, principalmente com os pobres, denunciando as injustiças sociais, onde poucos 

tinham vantagens em detrimento do trabalho de muitos. Nos anos 80, a Teologia da 

Libertação se vê como incentivadora e participante, juntamente ao Partido dos 

Trabalhadores-PT e à Central Única dos Trabalhadores-CUT, de vários movimentos 

sociais que surgiram, inclusive, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – 

MST. (NETO, 2007, p. 334) 

Dentro desse contexto, há uma série de conflitos dentro da própria Igreja, 

entre os grupos mais conservadores e aqueles que se declaram defensores da 

Teologia da Libertação, estes, sendo denunciados por aqueles como defensores da 

ideologia marxista e pertencentes a grupos de esquerda. Mas, com toda a 

adversidade e resistência, muitos grupos da Igreja continuaram firmes em sua 

                                                           
2 Ditadura Militar teve início com o golpe militar de 1º/04/1964 e teve duração de vinte e um anos. O processo 
de redemocratização iniciado em 1978 deu por fim ao regime militar e em 1984 através de eleições diretas 
Tancredo Neves é eleito Presidente do Brasil. In: https://www.sohistoria.com.br/ef2/ditadura/ 
 

https://www.sohistoria.com.br/ef2/ditadura/
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posição social em favor dos marginalizados e oprimidos, principalmente, aqueles 

que residiam próximos às paróquias das periferias. 

São diversos os momentos da história das lutas camponesas e trabalhadores 

rurais no Brasil em que a há a participação da Igreja Católica. Martins (2009, p. 10) 

diz que um fato marcante que deu início às lutas campesinas, nos anos 50, “foi a 

disputa entre as Ligas Camponesas, o Partido Comunista Brasileira-PCB e a Igreja 

pela hegemonia na organização dos camponeses e trabalhadores rurais”. E ainda 

que: 

Da aliança tácita entre católicos e comunistas, excluídas as 
Ligas, surgiu o mais importante resultado político desse 
período, para campesinato – a CONTAG, Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, e a estrutura 
sindical que lhe corresponde. (MARTINS, 2009, p. 10) 

Em Juazeiro, da Bahia, a Igreja Católica denominada de Diocese Nossa 

Senhora das Grotas, tem registos de atuação em vários movimentos sociais. Desde 

a sua criação em 1962, Dom Tomás Guilherme Murphy, primeiro bispo, criou obras 

sociais, a exemplo do Clube de Mães, Socorristas e de Mulheres Prostituídas e tinha 

como fundamento o tripé: ação social, liturgia e catequese. Contudo, uma 

representação bastante expressiva em termos de ações sociais teve o segundo 

Bispo, Dom José Rodrigues de Souza. 

“Enviou-me a evangelizar os pobres”3 foi lema do bispado de Dom José 

Rodrigues. Esse lema deu todo o sentido e significado a sua missão e escolha pelos 

excluídos. Natural do Rio de Janeiro, durante o período de seu bispado que foi de 

1975 a 2003, se mostrou atuante e político, acolhendo a todos que se colocavam a 

serviço da Igreja e dos pobres, incentivando lideranças, apoiando movimentos em 

favor da terra e da educação. 

Já no início de seus trabalhos episcopais, em pleno governo militar, Dom 

José, se deparou com a situação de milhares de pessoas que foram removidas de 

suas terras por conta da construção da barragem de Sobradinho. Tornou-se 

conhecido como o Bispo dos Excluídos. Criou várias pastorais, a exemplo da 

Pastoral da Mulher Marginalizada, da Pastoral da Terra, da Criança, da Juventude 

do meio Rural, dos Pescadores e Carcerária, além de participar de vários programas 

de comunicação – era, também, professor de Língua Portuguesa. 

                                                           
3 Informações do site da Diocese de Juazeiro (BA) 
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Foi durante o período de bispado de Dom José Rodrigues, em 1979, que foi 

criado o bairro João Paulo II. A doação de terras da Diocese teve o intuito de abrigar 

aqueles que foram desabrigados pelas enchentes do Rio São Francisco e pela 

construção da barragem de Sobradinho. Oito anos após a criação do bairro teve 

início as atividades da Horta Povo Unido. 

De acordo com a presidente da Associação da Horta, foi predominante a 

participação das religiosas na conquista de utensílios, ferramentas, verbas e da 

água, para que tudo funcionasse. O empenho, a determinação e dedicação das 

Irmãs foram posturas incentivadoras para os primeiros horticultores. 

Nesse contexto, foi possível identificar a presença de vários atores envolvidos 

na construção da comunidade ao longo dos tempos. Medidas foram adotadas para a 

realização do trabalho como meio de integração social e valorização profissional. 

Apesar do individualismo presente, muitas famílias trabalham juntas - 

homens, mulheres, jovens e idosos, mantendo seus costumes e tradições; valores 

morais e sua religiosidade, preservando suas identidades e culturas. 

 

2.3 Agricultura Urbana e Periurbana 

Delimitar onde começa e onde termina o urbano e o rural tem se tornado um 

dos debates mais frequentes entre alguns acadêmicos, a exemplo de Corrêa (2008), 

Wanderley (2000) e Mendes (2012) devido a sua complexidade, considerando que 

“o espaço urbano e o espaço rural são, contudo, cada vez mais dinâmicos e 

interligados, sendo necessários avanços teórico-metodológicos para sua 

interpretação” (CORRÊA, 2008, p. 216). 

A particularidade de cada espaço e vida social não se perde com a 

proximidade existente entre o urbano e rural, de forma que as características de 

cada espaço continuam em seu modo particular e na sua concretude, mesmo onde 

e quando se misturam. Inclusive, com a conotação que é dada para o rural como o 

lugar tranquilo e o local das coisas naturais e para o urbano como o lugar de 

agitação, industrialização e tecnologia. Essa realidade é conceituada por Wanderley 

(2000, p. 107) como: 

[...] o conceito de continuum, em que a dicotomia rural e urbano 
se fazem presentes, na mistura de componentes sociais que 
não se restringem apenas ao espaço físico, ou seja, aquilo que 
existe no rural também pode existir no urbano e vice-versa, 
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sem com isso haver descaracterização de suas respectivas 
naturezas sociais. (WANDERLEY, 2000, p.107) 

Corrêa (2008, p. 230), no entanto, salienta a importância de enxergar a 

interligação entre o urbano e rural dentro do mesmo espaço geográfico e esclarece 

que: 

As ruralidades seriam objetos e ações características do rural, 
e fazem parte a identidade da população rural, enquanto as 
urbanidades corresponderiam a objetos e práticas de caráter 
urbano. Todavia, assim como o espaço urbano e rural estão 
imbricados, o mesmo acontece com as ruralidades e 
urbanidades. (CORRÊA, 2008, p. 230) 

Para o objeto dessa pesquisa, utilizamos os termos de Agricultura urbana e 

horta urbana que são denominações utilizadas para as atividades de cultura 

agrícola, a exemplo de hortaliças, plantas medicinais, legumes, dentre outros, em 

perímetro urbano, seja esse cultivo para comercialização e/ou para consumo próprio 

e como bem enfatiza Mendes (2012, p. 5) acontecem “em espaço intermediário 

entre o urbano e o rural” e ainda que: 

Essa prática é desenvolvida, principalmente, em espaços 
urbanos (públicos ou particulares) que são transformados em 
hortas comunitárias e familiares, praticadas por pessoas que, 
geralmente, vivem e trabalham nas cidades. Por outro lado, a 
agricultura periurbana tem conotação mais ampla e pode variar 
de agricultura intensiva e de subsistência (autoconsumo) à 
agricultura comercial, realizada na área periurbana. (MENDES, 
2012, p. 05) 

Mesmo localizada em perímetro urbano, no bairro João Paulo II, a Associação 

da Horta Povo Unido tem sua natureza jurídica registrada na Receita Federal como 

de entidade rural (AMORIM, 2016, p. 44), o que vem a favorecer aos horticultores 

benefícios junto à Previdência Social e a participação em programas de políticas 

públicas. 

O bairro, distante do centro da cidade aproximadamente uns 10 Km, foi 

povoado por migrantes de outros municípios e de outras regiões, dentre eles, índios 

e quilombolas.  

Otimizar um espaço físico público, utilizando-o para o cultivo de alimentos a 

partir de princípios ecológicos, ou seja, que respeitem o meio ambiente e que venha 

gerar renda e inserção social para aqueles que têm condição econômica vulnerável, 

é o que caracteriza a agricultura urbana e periurbana. 
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Para Aquino e Assis (2007, p. 139), “Entretanto, não é a localização urbana 

que distingue a agricultura urbana da agricultura rural, senão o fato de que está 

integrada e interage com o ecossistema urbano” (AQUINO E ASSIS, pag. 139). Já 

Mougeot (2000) reflete que a “agricultura urbana é diferente da agricultura rural (e 

complementar a ela) justamente por que ela está integrada no sistema econômico e 

ecológico urbano”. 

Silva et al., (2018, p. 483) referem-se à agricultura urbana e periurbana como 

“atividades de produção ou transformação de produtos agropecuários, 

desenvolvidas em meio aos centros urbanos ou em sua periferia, respectivamente, 

tanto para autoconsumo quanto para comercialização”. E Aquino e Assis (2007, p. 

140) diz: 

[...] como sendo a produção de alimentos dentro de perímetro 
urbano e periurbano, aplicando métodos intensivos, tendo em 
conta a inter-relação homem - cultivo - animal - meio ambiente 
e as facilidades da infraestrutura urbanística que propiciam a 
estabilidade da força de trabalho e a produção diversificada de 
cultivos e animais durante todo o ano, baseadas em práticas 
sustentáveis que permitem a reciclagem dos resíduos 
(AQUINO e ASSIS, 2007, pag. 140). 

Tais práticas são facilmente identificadas em hortas comunitárias nas quais 

trabalham homens e mulheres que se dedicam ao cultivo de hortaliças, plantas 

medicinais e/ou ornamentais, aplicando conhecimentos adquiridos pela experiência 

e/ou repassados por seus familiares. Para Silva et al: 

[...] esses espaços produtivos têm por objetivo a geração de 
trabalho e renda, melhoria no padrão alimentar e 
socioeconômico das famílias dos horticultores, além de 
proporcionar melhor aproveitamento de espaços públicos e/ou 
privados, muitas vezes abandonados”. (SILVA et al., 2018, p. 
484) 

Contudo, mesmo considerando o saber popular existente e todos os 

benefícios elencados, faz-se necessário a “geração de conhecimentos que 

possibilitem a adequada forma de prepará-los, garantindo um produto estabilizado e 

de boa qualidade, que forneça nutrientes e condicione o solo de forma adequada”. 

(AQUINO e ASSIS, 2007, p. 140). 

O cultivo de produtos orgânicos por parte de hortas comunitárias em área 

urbana ou periurbana, encontra vários desafios especificamente com relação ao 

fornecimento de utilização da água, com relação ao uso e posse da terra, que 

podem ser minimizados com as técnicas da Agroecologia. Citamos como exemplo a 
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prática de fazer compostagem a partir dos resíduos orgânicos de origem doméstica 

e/ou comercial e também daquelas hortaliças que não foram comercializadas, além 

de uma avaliação técnica da qualidade da água e do solo. (AQUINO e ASSIS, 2007, 

p. 141) 

Na região, o Núcleo Temático Sertão Agroecológico da Universidade Federal 

do Vale do São Francisco, em atividades de extensão de caráter interdisciplinar, tem 

realizado encontros informativos dos quais participam profissionais da área agrícola, 

horticultores, docentes e discentes para a promoção da agroecologia. 

 

2.4 Agroecologia e Produção Orgânica 

Torna-se bastante apropriada a utilização de recursos agroecológicos, que 

proporcionam um cultivo mais fácil com meios de utilização de técnicas que 

favorecem o manejo correto do solo, sem o uso de insumos externos, e, para isso a 

Agroecologia se faz instrumento viável para a exploração e estruturação da 

produção de hortaliças de ordem pequena e familiar e ainda que a: 

[...] agroecologia, na busca de agroecossistemas sustentáveis, 
procura estabelecer a base científica para uma agricultura que 
tenha como princípios básicos a menor dependência possível 
de insumos externos à unidade de produção agrícola e a 
conservação dos recursos naturais. (AQUINO E ASSIS, 2007, 
p. 138) 

Para Altieri (2012, p. 105) a Agroecologia vai muito além de conceitos e 

princípios baseados na Ecologia e tem como objetivo a prática de uma agricultura 

ambiental correta. Ela extrapola, na medida em que propõe que nos agrossistemas 

sejam preservadas “a fertilidade do solo, sua produtividade e a sanidade dos 

cultivos” e ainda que: 

A Agroecologia é o estudo holístico dos agrossistemas, 
abrangendo todos os elementos ambientais e humanos. Sua 
atenção é voltada para a forma, a dinâmica e a função de suas 
inter-relações, bem como para os processos nos quais estão 
envolvidas. (ALTIERI, 2012, p. 105) 

Para Caporal e Costabeber (2004, p. 06) importante se faz conceituar de 

forma clara o que é Agroecologia, em virtude das várias interpretações equivocadas 

atribuídas a essa ciência, particularmente vinculando a um “modelo de agricultura” 

ou a “estilos de vida menos agressivos ao meio ambiente, que promovem a inclusão 

social e proporcionam melhores condições econômicas aos agricultores”, quando na 
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verdade é a ciência que “estabelece as bases para a construção de estilos de 

agriculturas sustentáveis e de estratégias de desenvolvimento rural sustentável”. 

Para esses autores são formas de conceituar a Agroecologia que diminui bastante o 

seu potencial de contribuição científica. 

A produção orgânica é um estilo de agricultura alternativo ao convencional 

que, mesmo não prejudicando o meio ambiente e protegendo os recursos naturais, 

não necessariamente faz uso das práticas da agricultura de base ecológica, 

baseadas em princípios agroecológicos. 

Em diversos países, passaram a surgir estas agriculturas 
alternativas, com diferentes denominações: orgânica, biológica, 
natural, ecológica, biodinâmica, permacultura, entre outras, 
cada uma delas seguindo determinadas filosofias, princípios, 
tecnologias, normas e regras, segundo as correntes a que 
estão aderidas. Não obstante, na maioria das vezes, tais 
alternativas não conseguiram dar as respostas para os 
problemas socioambientais que foram se acumulando como 
resultado do modelo convencional de desenvolvimento e de 
agricultura que passaram a predominar, particularmente, 
depois da II Grande Guerra. (CAPORAL; COSTABEBER, 2004, 
p. 07) 

Ter a garantia da qualidade do que se está consumindo em termos de 

alimentos tem se tornado uma exigência cada vez mais presente na vida daqueles 

que buscam maior qualidade de vida. O consumo de hortaliças, e das que são 

cultivadas sem o uso de agrotóxicos, tem sido crescente. Contudo, de acordo com 

Caporal e Costabeber (2004, p. 9) “cabe afirmar que não se deve entender, como 

agricultura baseada nos princípios da Agroecologia aquela agricultura que, 

simplesmente, não utiliza agrotóxicos ou fertilizantes químicos de síntese em seu 

processo produtivo” e ainda que: 

[...] é preciso ter clareza que a agricultura ecológica e a 
agricultura orgânica, entre outras denominações existentes, 
conceitual e empiricamente, em geral, são o resultado da 
aplicação de técnicas e métodos diferenciados dos pacotes 
convencionais, normalmente estabelecidas de acordo e em 
função de regulamentos e regras que orientam a produção e 
impõem limites ao uso de certos tipos de insumos e a liberdade 
para o uso de outros7. Contudo, e como já dissemos antes, 
estas escolas ou correntes da agricultura alternativa não 
necessariamente precisam estar seguindo as premissas 
básicas e os ensinamentos fundamentais da Agroecologia. Na 
realidade, uma agricultura que trata apenas de substituir 
insumos químicos convencionais por insumos “alternativos”, 
“ecológicos” ou “orgânicos” não necessariamente será uma 
agricultura ecológica em sentido mais amplo. (CAPORAL; 
COSTABEBER, 2004, p.10) 
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A certificação vem dá aos consumidores a garantia e a confiança de que o 

que está consumindo tem qualidade e procedência, está livre de produtos ofensivos 

à saúde e passou por um processo onde são obedecidos e respeitados critérios 

rigorosos e legais. Ela tem se mostrado um meio de segurança para aqueles que 

buscam uma alimentação saudável, mesmo que, para isso tenham maiores custos. 

A produção orgânica obedece a uma série de exigências e pré-requisitos, 

como consta da Lei 10.831, de 23/12/2003. Esta Lei traz orientações e 

esclarecimentos sobre como deve ser trabalhada a agricultura orgânica, ressaltando 

a sua importância e finalidade, especificamente na preservação do meio ambiente, 

da responsabilidade dos que com ela trabalham, aqui em questão, os produtores, 

além dos benefícios em prol da saúde dos que consomem produtos orgânicos. 

Para Mendes (2012, p. 22): 

O consumo de produtos de boa qualidade e a preocupação 
com a agricultura sustentável está implícito em programas e 
agricultura urbana, a fim de resolver problemas de deficiência 
nutricional nos países em desenvolvimento. Essa preocupação 
também existe em países desenvolvidos e é relacionada à 
melhor qualidade de vida, educação ambiental e inclusão 
social. (MENDES, 2012, p. 22) 

Preservar a diversidade biológica dos ecossistemas e do solo, preservando 

sua fertilidade e o uso responsável dos recursos renováveis, estão dentre as 

finalidades apontadas pela referida Lei. 

O Artigo 3º da Lei dispõe sobre a Certificação Orgânica, recomendando que 

para a comercialização é necessário que os produtos orgânicos tenham certificação 

“por organismo reconhecido oficialmente” e em seu parágrafo primeiro há a 

orientação de que: 

§ 1º No caso da comercialização direta aos consumidores, por 
parte dos agricultores familiares, inseridos em processos 
próprios de organização e controle social, previamente, 
cadastrados juntos ao órgão fiscalizador, a certificação será 
facultativa, uma vez assegurada aos consumidores e ao órgão 
fiscalizador a rastreabilidade do produto e o livre acesso aos 
locais de produção ou processamento. 

A fiscalização é dada pela Lei ao Poder Executivo que poderá fazer uso da 

aplicação de penalidades para os que transgredirem suas exigências, tais como 

advertência, multa, suspensão da comercialização do produto; condenação de 

produtos, rótulos, embalagens e matérias-primas; suspensão e cancelamento do 
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credenciamento, da certificação, autorização, registro ou licença. (LEI 10.831, 2003, 

p. 2) 

Em se tratando da Horta Povo Unido, de acordo com Amorim (2016, p. 45) 

mesmo que o cultivo dos produtos naturais tenha acontecido desde o início da sua 

fundação, o reconhecimento desse cultivo, conforme a autora, só “foi concedido em 

2012 pelo Instituto Chão Vivo (ICV)”, tendo o selo a outorga da Codevasf, contudo, 

para um único horticultor associado, em virtude da Horta não ter ainda o registro na 

ADAB–Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, órgão responsável pela vigilância 

sanitária agropecuária. 

No site do Governo Federal na página dedicada à Agricultura há uma série de 

informações sobre o cultivo de orgânicos, legislação, regularização e orientações 

diversas para o produtor rural. 

 

2.5 Estrutura social e logística na agricultura urbana  

A organização de grupos associativos de agricultores com a firmação do 

capital social tende em algum momento a seguir para a lógica de comercialização, 

sendo esta diferente das concebidas pela economia dita capitalista, que tem em seu 

ideal o acúmulo de vantagens individualizadas, concentração de capital e promoção 

da desigualdade, o que gera uma competição polarizada, em que os ganhadores 

acumulam capitais enquanto os perdedores dívidas e descredito.  

Essa concepção difere das organizações de base comunitária, principalmente 

dos agricultores e agricultoras familiares, pois uma organização associativa 

pressupõe a igualdade entre todos os membros. 

Requer, portanto, que a economia seja solidária, que se conceba a 

cooperação ao contrário da competição já que a solidariedade na economia se dá 

pela organização igualitária por quem se associar para produzir, comercializar, 

consumir e poupar. Assim, concebendo as organizações de base cooperativistas 

com foco na autogestão, com princípios básicos da propriedade coletiva ou 

associada do capital com direito a liberdade individual. (SINGER, 2002, p. 21) 

Para Franz (2002, p. 97), em virtude da vulnerabilidade social e econômica, 

como também de conhecimento, pelas quais passam, “os agricultores familiares, 

predominantemente, depositaram no associativismo e na organização cooperativa 

uma esperança de poder melhorar por intermédio de suas múltiplas práticas, as 

suas condições de vida”, e que: 
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O espaço da cooperação, certamente, alimentou muitos 
sonhos e proporcionou também muitas decepções a muitas 
famílias de agricultores. Sem os adequados conhecimentos, os 
agricultores não chegavam a constituir maior poder de ação em 
suas organizações cooperativas. De modo geral, eram 
submetidos a outros poderes. (FRANZ, 2002, p. 98) 

Podemos citar, como exemplo, que uma das classes de trabalhadores na 

agricultura que se associa ao modo cooperativista da economia solidaria é a dos 

agricultores que desenvolvem suas atividades no ambiente urbano dentro das 

grandes cidades, em áreas inutilizadas e periurbanas, caracterizando-se pela 

produção agrícola em baixa escala, mais que atende ao mercado consumidor 

urbano. 

Sua dinâmica de consumo traz estratégias de produção voltada à segurança 

alimentar, desenvolvimento urbano sustentável, sobrevivência nos setores urbanos e 

garantia de renda a famílias em vulnerabilidade econômica e social. Fazendo uso 

dessas áreas, anteriormente abandonadas ou mal utilizadas, promove a fertilidade 

dos seus solos, assim como sua função social e econômica. (Mougeot, 2005, p. 04). 

Sobre a Associação da Horta Povo Unido, a importância de se analisar a 

experiência deste grupo é o fato de como eles vem resistindo ao longo dos anos, 

principalmente pelo sistema de manejo estabelecido, conhecimento técnico bastante 

limitado, produção orgânica em perímetro urbano de cidade de médio porte, que 

diferente de tantas outras que têm sua economia baseada principalmente pela 

agricultura irrigada, por ser banhada pelo Rio São Francisco. Isto leva a larga 

competição com sistemas convencionais de cultivo com produção de alta escala, 

fator que favorece a competição no mercado pela inserção de preços inferiores aos 

praticados normalmente por agricultores orgânicos, pelo fato relevante dos custos de 

produção. 

A particularidade de comercialização que se processa na Horta em questão, 

tem como característica a facilidade da venda no próprio local. Todavia, há a 

necessidade de uma organização para que haja um fluxo de escoamento eficiente 

dos produtos em outros canais da cidade, como as feiras livres, Mercado do 

Produtor, a própria horta e demais consumidores que buscam segurança no 

consumo de alimentos orgânicos. 

Dessa forma, essa exigência deveria impulsionar a comercialização e a 

gestão, mas, parece que o que pode haver é uma frágil cultura cooperativista, o que 

pode impactar diretamente em vários aspectos, considerando que atualmente a 
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comercialização é feita de forma individualizada em feiras livres, mercados de bairro, 

na porta da horta ou de porta em porta, formato que fragiliza em relação à 

competição com produtos convencionais vindo de perímetros irrigados de agricultura 

convencional. 

Um escoamento eficiente é bastante favorecido através de sistemas curtos, 

ou seja, a comercialização dos produtos a partir da proximidade com os 

consumidores, não só em termos de delimitação de espaços físicos, mas de contato 

direto entre os agentes, favorecendo a compra e venda de forma justa e solidária. 

De acordo com Darolt, Lamine e Brandemburg (2013, p. 1), apesar de, no 

Brasil não haver uma definição oficial para Circuitos Curtos é crescente a 

comercialização através desse tipo de vendas diretas com a atuação da agricultura 

familiar bastante expressiva. Contudo, trata-se de um sistema de comercialização 

que envolve “até, no máximo, um intermediário entre o produtor e o consumidor” 

(DAROLT, LAMINE E BRANDEMBURG, 2013, p.2) 

No Brasil ainda não há uma definição oficial para circuitos 
curtos (CC), mas o conceito aponta para uma proximidade 
entre produtores e consumidores. Na França, o termo CC é 
utilizado para caracterizar os circuitos de distribuição que 
mobilizam até, no máximo, um intermediário entre produtor e 
consumidor (CHAFFOTE; CHIFFOLEAU, 2007). Dois casos de 
CC podem ser distinguidos: a venda direta (quando o produtor 
entrega diretamente a mercadoria ao consumidor) e a venda 
indireta via um único intermediário (que pode ser outro 
produtor, uma cooperativa, uma associação, uma loja 
especializada, um restaurante ou até um pequeno mercado 
local). Trata-se de uma definição útil institucionalmente, mas 
discutível na medida em que um supermercado também 
poderia comprar diretamente de um produtor, sem oferecer 
uma comercialização justa. É por isso que outras 
denominações, como circuitos de proximidade (AUBRI; 
CHIFFOLEAU, 2009) ou circuitos locais (MARECHAL, 2008), 
têm sido utilizadas, reforçando a noção de proximidade 
geográfica e aludindo ao aspecto social/relacional presente na 
ligação entre consumidor e produtor, nos processos de 
desenvolvimento local e na territorialização da alimentação. 
Alguns autores preferem utilizar ainda o termo circuitos 
alternativos (DEVERRE; LAMINE, 2010), numa perspectiva de 
questionar o modelo convencional, propor novos princípios de 
troca e relações mais justas entre produtores e consumidores. 
(DAROLT, LAMINE E BRANDEMBURG, 2013, p.9) 

Há a necessidade de formação especializada para orientar e instruir quanto 

aos mecanismos que possam facilitar essa gestão, especificamente utilizando a 

Logística e o sistema de Circuitos Curtos. Para Wanderley (2003, p. 46): 
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O saber tradicional dos camponeses, passado de geração em 
geração, não é mais suficiente para orientar o comportamento 
econômico. O exercício da atividade agrícola exige cada vez 
mais o domínio de conhecimentos técnicos necessários ao 
trabalho com plantas, animais e máquinas e o controle de 
gestão por meio de uma nova contabilidade. (WANDERLEY, 
2003, p. 46) 

Mesmo considerando todo o saber empírico existente, a falta de 

conhecimento técnico e a inexperiência em gerenciar o processo de comercialização 

é um fator comum entre os pequenos produtores, passando a ser um grande desafio 

a ser vencido e que pode trazer implicações quanto ao planejamento e questões de 

ordem logística e gerencial, como por exemplo, de como e quais os meios de 

transporte a ser utilizado no deslocamento dos produtos, que pode implicar em 

prejuízos financeiros e, possivelmente, prejuízos nas relações de confiança já 

estabelecidas com os consumidores e comerciantes. 

As atividades de armazenagem, processamento e distribuição 
dos alimentos tornaram-se complexas para serem conduzidas 
integralmente pelo produtor rural, sendo assim, muitos 
produtores optam por restringir suas relações comerciais à 
entrega de sua produção para que um intermediário se torne 
encarregado pelas etapas de armazenamento, processamento 
e distribuição. Tal atividade, muitas vezes, é realizada por 
cooperativas de agricultores e/ou associações. (SILVA et al., 
2017, p. 3) 

Esse desafio é vivenciado, também, pelos grandes comerciantes que 

possuem condições e meios de estruturar suas redes de comercialização. Quanto 

mais para aqueles que sofrem de estrutura e habilidade técnica para tal e que 

buscam atender a uma clientela que tem esclarecimento e é exigente quanto a 

qualidade dos alimentos que consomem. Fonseca (2010, p. 52) referindo-se aos 

pequenos produtores de produtos orgânicos, no que cabe aqui colocar que podemos 

estender aos horticultores da Horta Povo Unido diz: 

Uma das principais características deste tipo de agricultores é 
a comercialização de produtos orgânicos para determinados 
nichos de mercado, que atendem consumidores seletos tanto 
na condição sócio-cultural como econômica. Ou seja, são 
pessoas esclarecidas em relação ao poder nutritivo desses 
legumes, vegetais e frutas cultivadas da forma mais natural, 
capazes de pagar além do preço dos produtos não orgânicos 
tradicionalmente comercializados nas feiras, mercados e 
outros. (FONSECA, 2010, p. 52) 

No sistema de Circuitos Curtos a diversidade de canais de comercialização 

pensados para agricultura familiar como (PAA) Programa de Aquisição de Alimentos 
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e (PNAE) Programa Nacional de Alimentação Escolar, redes de comercialização de 

produtos orgânicos, assim como a proximidade com mercado consumidor, são 

exemplos de venda direta e indireta que entendemos como possibilidades que 

promovem uma economia solidária. 

Para Singer (2002, p. 116) nas organizações associativas se faz necessário o 

predomínio da igualdade entre todos os membros e de uma posse coletiva, para que 

ocorra a cooperação ao contrário da competição, pois a solidariedade na economia 

se dá pela organização igualitária de todos. Trata-se de uma forma diferente, 

alternativa, dentro do modo capitalista de produção. Para Rigo, Cançado e Silva 

Júnior (2011, p 21): 

O começo está relacionado às dificuldades de produzir num 
empreendimento de economia solidária: iniciar a construção de 
uma cultura de mecanismos de decisão participativos e 
democráticos, fazer planos a partir de instrumentos adequados 
de gestão, aparar diferenças e desavenças, tomar decisões e 
fazer as coisas saírem da ideia para a realidade, etc. O número 
e a qualidade das dificuldades são grandes. [...] chega a hora 
de comercializar aquilo que está sendo produzido – fazer com 
que a mercadoria ou serviço torne-se dinheiro na mão de quem 
produziu, para tornar-se em parte consumo dos produtores e 
em investimento para o novo ciclo de produção (por menor que 
seja a escala. (RIGO; CANÇADO; SILVA JÚNIOR, 2011, pag. 
21) 

A Lei 10.831 de 23/12/2003, em seu Artigo 8º fala da obrigatoriedade por 

parte dos agentes envolvidos na comercialização de produtos orgânicos no sentido 

de providenciar a regularização de suas atividades, qual seja: 

Art. 8º As pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 
privado, que produzem, transportam, comercializam ou 
armazenam produtos orgânicos ficam obrigadas a promover a 
regularização de suas atividades junto aos órgãos 
competentes. 

Parágrafo Único. Os procedimentos de registro, 
cadastramento, licenciamento e outros mecanismos de controle 
deverão atender ao disposto no regulamento desta Lei e nos 
demais instrumentos legais pertinentes. 

Assim, um planejamento logístico vem como ferramenta para diagnosticar as 

possíveis falhas e propor uma otimização e estruturação da rede de distribuição no 

sentido de indicar melhor localização de venda, tipos de veículo para o transporte 

dos produtos, mensuração da distância nas rotas de venda e também no que se 

refere à contabilização dos custos e lucros, para que haja um escoamento eficiente 
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dos produtos, evitando assim o desperdício e, consequentemente, prejuízos de 

ordem financeira e da rede de relações já construídas. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

Analisar a trajetória social dos horticultores da Associação Horta Povo Unido 

na produção e comercialização das hortaliças. 

 

3.2 Específicos 

 Identificar origens, histórias de vida para a elaboração do perfil dos 

agricultores urbanos da Associação da Horta Povo Unido; 

 Identificar e catalogar quais são os produtos comercializados; 

 Investigar o processo de aquisição do selo orgânico e como se dá sua 

utilização; 

 Mapear quais os pontos de venda dos produtos comercializados; 

 Construir uma cartilha sobre cultivo orgânico para incentivar a prática da 

agricultura urbana e periurbana. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

A opção metodológica assumida para essa pesquisa, que foi realizada nos 

meses de maio e junho de 2018, foi à exploratória e descritiva, de caráter qualitativo 

e quantitativo. A primeira, conforme orienta Gil (2002, p. 41) “proporciona maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito [...] e o aprimoramento 

das ideias”. Já a descritiva, tem como “objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população. ” (GIL, 2002, p. 42). 

O processo de pesquisa foi elaborado da seguinte forma:  

a. Levantamento documental de registros sobre a criação da Associação da 

Horta Povo Unido – Estatuto. Foi consultado, também, o livro denominado de 

Chamada de Contribuição, onde estão registrados os nomes de todos os 

associados; 

b. Observação participante na perspectiva de pesquisa-ação através de visitas 

sucessivas realizadas à horta e em atividades desenvolvidas pelo Núcleo de 

Pesquisa e Estudos Sertão Agroecológico; 

c. Entrevista semiestruturada, onde foram selecionadas a partir de informação 

prévia fornecida pela Presidente da Associação, pessoas que além da horta, 

vendem em outros locais, tendo como importante fator de critério sua 

experiência e tempo de horta. Outras pessoas foram selecionadas a partir do 

critério de amostragem aleatória. A entrevista foi realizada oralmente e com 

uso de gravador aos agricultores da Associação da Horta para avaliar o nível 

de escolaridade, estrutura econômica e profissional. O convite aos 

participantes para a realização da entrevista se deu através da responsável 

pela administração da Horta, em dia e horário pré-agendado, em seus 

próprios locais de trabalho, a fim de respeitar a comodidade e disponibilidade 

de tempo de cada participante. Quando da realização das entrevistas, foi 

informado ao entrevistado o objetivo da pesquisa e sobre o direito de não 

participar, estando preservadas, caso concordasse, todas as informações 

prestadas. 

d. Aplicação de questionário. Este procedimento aconteceu durante as 

entrevistas e foi utilizado para subsidiar/complementar a entrevista. 



30 
 

Aconteceu de forma oral, considerando as condições do entrevistado, e as 

respostas foram registradas em folha impressa. 

O banco de dados foi alimentado com as informações colhidas das 

entrevistas e do questionário e permitiu nortear o nosso diagnóstico sobre as 

realidades pesquisadas. 

Cabe aqui registrar que, com o objetivo de preservar a identidade dos 

entrevistados, criamos nome fictícios para os mesmos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 –Característica sociocultural dos horticultores 

A partir das sucessivas visitas realizadas na horta, tivemos facilidade no 

contato com alguns horticultores, os quais, dentre o total de cento e dois associados, 

vinte e cinco foram escolhidos para as entrevistas. Procuramos entrevistar pessoas 

que faziam parte do grupo que tinham certificação orgânica e outros não, a fim de 

podermos obter informações sobre a importância do selo. Por outro lado, tivemos 

dificuldade no contato com outros em virtude de não se sentiram à vontade para 

participar do processo de entrevistas. Dos 25 (vinte e cinco) entrevistados 

registramos um número significativo de horticultores que deram continuidade ao 

trabalho de membros da família na horta. Assim, alguns membros assumiram os 

lotes em decorrência da aposentadoria e/ou problema de saúde de seus familiares. 

Tais lotes são extensões de terra de 10x10 metros, ou seja, 100 metros 

quadrados, onde são formados os canteiros para o cultivo das hortaliças. Nesse 

espaço de terra o horticultor organiza seus canteiros, tendo como sugestão por parte 

da Diretoria que tenham de 1,2x10 metros de entorno, para um melhor 

aproveitamento do espaço. 

De acordo com informação da Presidente da Associação, foi decidido em 

Assembleia que cada horticultor tem direito a, no máximo, 05 (cinco) lotes. 

A maioria dos horticultores da Associação da Horta Povo Unido tem mais de 

um lote, sendo que o que tem menos tem um lote e meio e o que tem mais, 

individualmente, cinco, que é o máximo de lotes por horticultor. Existem casais que 

cuidam dos lotes em comum, outros que, juntando o de cada um, somam mais de 

cinco, e horticultores que cuidam de lotes de parentes que não trabalham mais na 

horta, mas que preferem manter os lotes e para isso continuam pagando a taxa da 

Associação, no valor de R$ 13,00 (treze reais) por lote. 

Outra razão registrada para se trabalhar na horta é por reconhecer como uma 

opção de renda. A história da horticultora Valdete exemplifica essa realidade. Aos 09 

(nove) anos de idade já ajudava o avô e a mãe no cultivo das hortaliças e assumiu 

os lotes deles quando se aposentaram. Hoje ela tem 31 (trinta e um) anos, é casada, 

não tem filhos e conta com a ajuda de sobrinhos para cuidar dos lotes. A mesma 

declarou que sua renda é exclusivamente do trabalho da horta. 
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O gráfico a seguir apresenta a distribuição percentual de horticultores por 

Estado, sendo identificadas pessoas oriundas das cidades de Alagoinha, Casa Nova 

Juazeiro, Santana do Sobrado e Sento Sé do Estado da Bahia; Arcoverde, Ibimirim, 

Ouricuri e Triunfo do Estado de Pernambuco; e Brejo Santo, Crato, Juazeiro do 

Norte e Porteira do Estado de Ceará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos dados coletados, identificamos que a faixa etária dos entrevistados está 

entre 29 (vinte e nove) e 71 (setenta e um) anos de idade, sendo que, em sua 

grande maioria mulheres. 

A Associação tem em sua maioria pessoas já com idade acima dos cinquenta 

anos. E, dentre os entrevistados, temos mulheres na faixa etária de 33 a 71 anos e 

homens de 29 a 73. 

No que se refere ao nível de escolaridade, das mulheres entrevistadas os 

dados demonstram que na faixa de 60 a 71 anos estão aquelas que se declararam 

analfabetas; na faixa dos 50 anos estão as que não concluíram o 1º grau, com 

exceção de uma que fez até o primeiro básico, período que equivale hoje ao 

primeiro ano do Ensino Médio. A horticultura de 33 anos tem o Ensino Médio 

completo. 

Quantos aos homens, o horticultor mais novo, de 29 anos de idade não 

concluiu o primeiro grau e o de 33 anos já tem Ensino Médio completo. Os demais, 

Gráfico 1 – Naturalidade por Estado 

 

Fonte: autora da pesquisa 
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dentro da faixa de idade entre 41 e 73 anos, dois são analfabetos e os demais não 

concluíram o primeiro grau. 

Desde o início dos trabalhos da horta há predominância de gênero é do sexo 

feminino. Do total, as mulheres fazem parte dos 69%, como mostra o gráfico a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro dado dentre os entrevistados é quanto ao estado civil, a maioria é de 

casados, conforme gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Gênero 

 

Fonte: autora da pesquisa 
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Gráfico 3 - Estado Civil do Horticultores 

 

Fonte: autora da pesquisa 
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Contudo, considerando as três faixas etárias destacadas computamos: a 

primeira tem predominância de idosos com faixa etária entre 60 (sessenta) e 71 

(setenta e um) anos de idade e estado civil distribuído entre casado, viuvez e 

separado. A segunda faixa, registra idades entre 41 e 57 anos e estado civil 

predominante de casados, sendo que somente o de 41 anos é solteiro. A última 

faixa de idade é de entre 29 e 31 anos, sendo todos casados. Em todas as faixas a 

predominância de gênero é feminino. 

 

5.2 A produção orgânica 

Registrou-se o tempo de trabalho na horta que varia do menor tempo que é o 

de 02 (dois) anos ao maior 31 (trinta e um anos). Em termos de quantidade de lotes 

quem tem menos é responsável por um lote e meio e quem tem mais, é responsável 

por 05 (cinco) lotes. 

A cultura das hortaliças ocorre de forma descentralizada: todos plantam 

conforme seu próprio critério, havendo a predominância de cultivo do coentro, da 

alface, da rúcula, da couve, do manjericão. Entretanto, na certificação orgânica, que 

é individual, há o registro bem mais abrangente de cultivo por parte do horticultor 

certificado. Isso faz com que esse horticultor, se não tiver cultivado todos os 

produtos constantes do certificado, terá que recorrer a outro horticultor caso queira 

determinado produto. Esclarecemos que o fato de estar registrado no certificado, 

não obriga o horticultor a cultivar tudo, no entanto, ele não pode comercializar nada 

além do que está registrado naquele documento, podendo vir a sofrer penalidades. 

Através das entrevistas e observação que foram realizadas na Associação da 

Horta Povo Unido, identificou-se que todos os horticultores entrevistados têm a 

consciência da importância do cultivo orgânico e do benefício que traz tanto para a 

sua própria saúde quanto para a população em geral no que se refere à melhoria na 

alimentação. 

Vale salientar que todos os entrevistados consomem do que produzem na 

horta e a maioria declarou preferir vender somente na Horta, pois não veem 

vantagem em vender fora. 

Dentre estes, alguns têm o selo orgânico e declararam, a exemplo de Dona 

Flores, que muitos consumidores não fazem questão de saber sobre a origem dos 

produtos, preferindo comprar o que apresenta menor preço, além do que, como dito 
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por Dona Carolina, “vender fora da Horta dá muito trabalho; é cansativo, por que 

ainda tenho que molhar canteiros, separar as verduras...”. 

Dona Carolina tem 49 anos de idade e trabalha na horta há 05 (cinco) anos. 

Ela é uma das que tem selo e prefere vender as verduras que cultiva para o 

atravessador, aquele que compra por um preço menor para revender com margem 

de lucro. Nesse caso, o termo atravessador é comumente utilizado dentre os 

horticultores, no entanto, pode ser classificado aqui como um intermediário que 

organiza o processo de comercialização dentro do sistema de circuitos curtos. 

Quanto ao preço, o senhor Valentim, que vende na Feira de Orgânicos do 

Vale4, reforçou a mesma opinião de Dona Carolina e dos demais, declarando que a 

procura por produtos orgânicos parte mais de pessoas pertencentes às classes A e 

B, que para ele, são pessoas que têm um poder aquisitivo melhor. O senhor 

Valentim, tem 49 anos, é natural de Brejo Santo (CE), está na horta há dez anos e é 

o que mais se destaca com o trabalho de atravessador. Chegou à cidade em 1988, 

buscando melhores condições de vida. Começou na Horta em 2008 e tem três lotes. 

Já trabalhou em empresas, mas hoje só com horticultura, tendo uma propriedade na 

qual também cultiva orgânico.  

O senhor Osório, é natural de Santana do Sobrado (BA), tem 67 anos, é 

aposentado há dois e já está na horta há 16 (dezesseis) anos. Faz parte da diretoria 

da associação e do grupo que tem o selo orgânico e já teve cinco lotes, que foram 

reduzidos a três “por conta da crise da água”. Nesses lotes, atualmente, trabalham 

alternadamente, ele, a esposa e um filho. De acordo com o relato do senhor Osório, 

há três anos vendia mais do que vende hoje. Disse: “vendia mais barato e vendia 

mais”. Complementou dizendo que quando não tinha o selo tinha maior liberdade 

para comercializar seus produtos, atribuindo o valor que lhe convinha e que o selo 

só veio trazer prejuízos.  

O senhor Osório declarou que não vê vantagem em vender na Feira de 

Orgânicos do Vale5, que acontece toda quinta-feira, por que vendem pouco e que sai 

                                                           
4 A Feira de Orgânicos do Vale teve início em 28/09/17, na Praça Santiago Maior, centro de Juazeiro (BA) – Com 
ampla divulgação pelas redes sociais, partiu da iniciativa da Prefeitura Municipal de Juazeiro, Agência de 
Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária (ADEAP), Associação da Horta Povo Unido e Associação de 
Produtores Orgânicos do Vale do São Francisco (APROVASF). In:< http://www.irpaa.org/noticias/1716/juazeiro-
conta-agora-com-feira-semanal-de-organicos-no-centro-da-cidade> 
5 A Feira de Orgânicos do Vale acontece toda quinta-feira, das 16 às 20 horas. Incialmente acontecia 

na Praça Santiago Maior. Atualmente está acontecendo ao lado da Casa do Artesão, onde conta com 

http://www.irpaa.org/noticias/1716/juazeiro-conta-agora-com-feira-semanal-de-organicos-no-centro-da-cidade
http://www.irpaa.org/noticias/1716/juazeiro-conta-agora-com-feira-semanal-de-organicos-no-centro-da-cidade
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caro ter o selo orgânico pelo valor que pagam pela certificação. Ele, como os demais 

horticultores, declarou que muitas pessoas que compram as hortaliças produzidas 

por eles, não se preocupam com a origem da produção, preferindo comprar pelo 

menor preço. 

O senhor Osório também compra dos outros horticultores para vender fora da 

horta. Assim, podemos dizer que ele também faz o trabalho de atravessador. Com 

base em seu relato, a esposa dele vende de porta em porta e para isso precisa ter 

verdura suficiente. Para complementar, ele compra verduras no mercado do 

produtor, inclusive, as de cultivo convencional. Contudo, nesse processo, não vende 

nenhuma verdura com o selo. Somente as que vão para a Feira de Orgânicos do 

Vale. 

Os horticultores que vendem para os atravessadores justificam que é pelo 

motivo de não terem a quantidade de verduras suficientes para vender fora e por 

acharem que estão vendendo bem para o atravessador e tendo, inclusive, certo 

lucro, já que não têm despesas para a comercialização. Todos os entrevistados 

vendem ou já venderam para atravessadores e de acordo com vários depoimentos, 

percebe-se que há um processo já instituído e entendido como sendo uma forma de 

todos ganharem. Identificamos 05 (cinco) atravessadores, sendo que 04 (quatro) são 

internos, ou seja, da própria horta, e um externo de nome Rosalvo, que a partir dos 

depoimentos dos horticultores, recolhe verduras para restaurantes localizados nas 

proximidades do bairro João Paulo II. 

O casal de horticultores Osvaldo e Diana, ambos de 33 (trinta e três) anos de 

idade, cuidam juntos de 4,5 (quatro e meio) lotes e vendem para o atravessador de 

fora. Este recolhe as verduras deles uma vez por semana. Osvaldo é natural de 

Juazeiro (BA) e sua esposa de Ibimirim (PE). Ambos já concluíram o Ensino Médio e 

só comercializam na horta, sendo que Diana começou primeiro na horta, há 05 

(cinco) anos, assumindo o lote da mãe, que se aposentou. Seu esposo trabalha na 

horta somente quando não está trabalhando “fichado”, ou seja, com vínculo 

empregatício, particularmente, em empresas agrícolas. Ela disse que tem vontade 

de fazer um curso técnico. Declarou que o senhor Valentim deixou de “pegar 

                                                                                                                                                                                     
estacionamento gratuito, facilitando assim o acesso da clientela. 

<https://blogramosfilho.com.br/2017/10/18/juazeiro-ba-feira-de-organicos-do-vale-passara-a-funcionar-na-orla/> 
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verduras” na mão deles por que certa vez deram preferência a vender ao 

atravessador Rosalvo. 

Alguns dos horticultores entrevistados declararam estarem satisfeitos com a 

renda gerada pelo trabalho na horta. Manifestaram orgulho no sentido de, mesmo 

com um orçamento apertado, poderem custear os estudos dos filhos. Hoje com 

menos despesas, uma vez que os filhos já estão formados e até trabalhando, podem 

realizar pequenos prazeres, como dito por Dona Severiana. 

Muitos vivem, exclusivamente, do que vendem da horta e enfatizaram que 

estão melhor do que na condição de contratados por empresas. Dona Carolina 

disse, entre risos, que “todo dia têm dinheiro no bolso”; que o marido era contra ela 

trabalhar na horta, mas depois que foi demitido da empresa, passou a trabalhar na 

horta também e hoje reconhece que, quando era assalariado, comia só arroz e feijão 

e por muitas vezes ficou sem dinheiro, enquanto que na Horta, além de comerem 

melhor, todo dia “pegam em dinheiro”. Dona Carolina acredita que a comercialização 

através do atravessador faz com que todo mundo ganhe, “até por que nas feiras não 

tem bancas para todo mundo”. 

Dona Mirela, tem 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e mais de vinte anos 

na Horta. Estudou até o antigo 1º ano básico e não quis participar do grupo do selo 

orgânico, preferindo não mencionar o motivo. Disse que vende na feira do Alto da 

Maravilha, centro de Juazeiro (BA), e há quarenta anos na feira do bairro João Paulo 

II, o que cultiva na Horta Povo Unido e em dois lotes que tem no Serrote da 

Batateira, localizado na área rural de Juazeiro (BA). Afirma também que seus 

produtos são orgânicos e para os quais já tem freguesia certa. Em cada feira tem 

duas bancas. Disse que vai conseguir o selo junto a uma horticultora do Serrote. 

Dona Mirela declarou que faz o trabalho de atravessador também, da mesma forma 

que o Senhor Valentim. 

Dentre as pessoas que entrevistamos, está um jovem de 19 (dezenove) anos. 

Ele é natural de Juazeiro, mora no João Paulo II e concluiu o ensino médio; mas não 

é um horticultor. Por estar desempregado, há dois anos faz o serviço de molhar os 

canteiros para uma horticultora. 

Conversamos com o senhor Pedrosa, que tem 51 (cinco e um) anos e é 

natural de Juazeiro (BA). Junto com a esposa, Dona Rosário, acumulam 06 (seis) 

lotes. Ele já foi comerciante e, apesar de declarar que não gostar muito de roça, 

acredita que não vai deixar de trabalhar tão cedo na horta, já que a principal renda 
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da família, no caso ele e a esposa, é da produção das hortaliças. Complementa essa 

renda com alguns serviços de frete que ocorre esporadicamente. Ele faz parte de 

um dos grupos que têm o selo orgânico e vende na Feira de Orgânicos do Vale, em 

Juazeiro (BA) e na Feira da Areia Branca, em Petrolina (PE), para onde utiliza seu 

próprio carro como transporte. 

Em uma de nossas visitas à Feira da Areia Branca, em Petrolina (PE), o 

casal, que tem três bancas, informou que haviam chegado de madrugada e levado 

certa de 180 (cento e oitenta) unidades de hortaliças para vender, sendo todas 

embaladas e com o selo. Em torno das nove horas e trinta minutos, já haviam 

vendido em torno de noventa por cento desse montante. Declararam que já têm 

freguesia certa. Em uma ronda pela feira, apuramos que alguns feirantes compram 

hortaliças do casal. 

O senhor Pedrosa disse que, como outros horticultores, fazem o uso da 

compostagem, reutilizando como adubo os legumes e as hortaliças não 

comercializados. Informou-nos que receberam orientação de um grupo de 

profissionais que se ofereceram para isso. As sobras de hortaliças que ainda servem 

para consumo, eles distribuem entre familiares e/ou vizinhança. 

Dona Laura, de 48 (quarenta e oito) anos, é viúva, tem três filhos, sendo que 

somente uma filha mora com ela. Antes, era cliente da horta e por valorizar o cultivo 

orgânico de hortaliças, interessou-se em ser uma horticultora, até por que “ia lucrar 

mais e ajudar pessoas a ter melhor qualidade de vida”. Entrou em contato com a 

Diretoria da Horta e conseguiu um lote. Hoje é responsável por 4,5 (quatro lote e 

meio) e faz parte do grupo de selo orgânico. Além da horta, vende na feira do Bairro 

João Paulo II em Juazeiro (BA), na Feira de Orgânicos do Vale, também em 

Juazeiro (BA) e também para os atravessadores. Ela só faz uso do selo na Feira de 

Orgânicos. Disse que na feira do bairro não compensa por que as pessoas não têm 

essa exigência, visando somente o menor preço. 

O senhor Salomão, está a somente há dois anos na Horta, mas já conhece o 

trabalho desenvolvido na horta há mais tempo por parte de parentes que já 

trabalham. Acredita que a horta precisa de um sistema de irrigação, mas não vê 

interesse por parte da Diretoria para isso. Ele declarou que faz o serviço de 

atravessador também. 

D. Marcela, tem 55 (cinquenta e cinco) anos e é natural de Sento Sé, 

trabalhava fazendo faxina em casas de família e para ter a carteira assinada decidiu 
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trabalhar na horta, de onde sustenta a família e formou duas filhas, sendo uma 

Pedagoga e a outra Jornalista. Tem 05 (cinco) lotes e cuida dos lotes da irmã, 

totalizando oito lotes. Faz parte do grupo que tem o selo orgânico, mas, não 

comercializa fora da horta diretamente. Somente através da irmã, que tem uma 

banca no Mercado Municipal e para a qual recolhe hortaliças todos os dias. Só 

comercializou na Feira de Orgânicos do Vale, em Juazeiro (BA), duas vezes. Diz que 

“dá muito trabalho” e que “não tenho tempo, por que tenho que cuidar dos lotes”. 

Declarou que não usa o selo, por que a maioria de quem compra no Mercado não 

tem interesse em que seja orgânico. Ela disse que paga pelos selos e deixa tudo em 

ordem com relação à certificação para quando se um dia vier precisar. Ela também 

vende para o senhor Valentim. 

Dona Marcela faz parte da diretoria, mas, disse que a contragosto, por que 

não concorda com o funcionamento que a administração adota com relação ao 

dinheiro, acrescentando que a Diretoria atual não passa informações e não aceita 

sugestões. Percebe-se que há divergências internas no que se refere à gestão e 

aplicações dos recursos da Associação. 

O relato dessa situação foi ratificado pelo Senhor Valentim, que reforçou 

dizendo que alguns membros fizeram questionamentos sobre a procedência e 

características do carro, não obtendo os devidos esclarecimentos por parta da 

Presidente. 

Ele, que foi presidente da Associação por um único mandato, no período de 

2013 a 2014, também tem críticas ao mandando da atual Presidente, mesmo que 

ainda admita que durante sua gestão a maior dificuldade que teve foi em se 

relacionar com as pessoas, sendo enfático em dizer que: “a maior dificuldade que 

tem é lutar com gente; por que cada um tem um pensamento diferente”. 

Dona Marcela foi vice-presidente do mandato do senhor Valentim, e ambos 

admitiram que não é fácil conduzir a Associação; que a atual Presidente, mesmo 

com as deficiências de gestão e a falta de interesse em contribuir e participar dos 

horticultores, é ela que assume e enfrenta toda a dificuldade para gerir a Associação 

e por isso “ela faz como quer”. 

Dona Severiana, é natural de Porteira, no Ceará, veio para região a procura 

de emprego. Trabalha na horta com o marido e os filhos ajudam de vez em quando 

por que já são adultos – três mulheres e um homem. Esse, segundo ela estudou 

Agronomia e toda a despesa com transporte, material e livros foram tirados do 
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trabalho dela na Horta. De acordo com ela, o filho já está estagiando. Já trabalhou 

em empresas e hoje o seu sustento e do marido é somente da Horta. Tinha três 

lotes e ficou só com dois, justificando declarou que “não tenho por que correr atrás 

de muito”. Dona Severiana não faz parte do grupo que tem o selo orgânico e diz que 

só comercializa na horta e para o senhor Valentim, para quem acredita estar 

“vendendo bem”. Declarou: “nem pergunto o valor que vendo para ele”. Diz se sentir 

gratificada: “ele agrada todo mundo, comprando um pouco de cada um”. 

Dona Severiana disse que acha muito bom repassar suas verduras para o 

senhor Valentim; afirmando não se sentir prejudicada, disse: “pelo contrário, ele 

paga muito bem”. Justificou dizendo: “certa vez, uma pessoa queria comprar um 

canteiro meu de cebolinha todo oferecendo trinta reais. Mas, o Valentim me pagou 

mais de cem reais”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificamos uma resistência por parte de alguns entrevistados pela forma 

como a Diretoria atual administra a Associação, no que se refere à falta de repasse 

das informações sobre o é feito do dinheiro arrecadado pelas contribuições, e ainda, 

que não há abertura por parte da Presidente para ouvir críticas e sugestões para a 

melhoria do trabalho na horta. Não obstante, todos reconhecem que estar à frente 

de uma Associação com tantos associados, requer coragem e muita 

responsabilidade, por que não é um serviço remunerado e que é bastante difícil 

Figura 1 - Canteiros da Horta Povo Unido 

 

Fonte: autora da pesquisa 
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manter uma liderança onde há muita gente, especialmente por que pensam diferente 

e têm dificuldade de interação. 

Percebe-se que há o reconhecimento por parte de alguns horticultores sobre 

o grau de responsabilidade de quem está à frente de uma associação composta por 

uma diversidade de pessoas. Contudo, registraram que a Horta “não cresce por falta 

de pulso da direção”, atribuindo à pessoa da Presidente da Diretoria, o dever de 

motivar, corrigir e punir. Outros corroboram com esse entendimento, afirmando que 

“tem que partir de cima” qualquer tipo de iniciativa. Outros, ainda, que “a falta de 

firmeza dela é por que se preocupa demais com outros”. 

Alguns dos horticultores entrevistados estiveram presentes a uma visita 

realizada pelo grupo do Núcleo de Pesquisas e Estudos do Sertão Agroecológico da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco - Univasf ao Assentamento 

Mandacaru, em maio desse ano. Todos estes foram unânimes em dizer que 

perceberam a diferença entre as duas realidades, particularmente no que se refere à 

estrutura física da sede daquela Associação e de como são conduzidos os trabalhos 

em grupo. 

Entretanto, nessa comparação, todos ressaltaram a particularidade da 

trajetória de cada Associação, especificamente no que se refere aos desafios 

enfrentados e pela quantidade de associados de cada uma. De acordo com Silva et 

al (2018, p. 486) a Associação Mandacaru tem uma área de cultivo de 0,5 (meio) 

hectare, onde trabalham 16 (dezesseis) famílias, ao contrário da Povo Unido que 

tem um pouco mais de 03 (três) hectares e onde trabalham 60 (sessenta) famílias. 
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Percebe-se a partir dos depoimentos dentre aqueles que estão mais 

resistentes à atual direção, que há o sentimento de respeito pela pessoa da 

Presidente por sua experiência e disponibilidade para gerir a horta, mas, acreditam 

que deve haver um posicionamento mais efetivo por parte da mesma, como consta 

do relato do senhor Honorato, que disse ter achado bom a Presidente ter convocado 

algumas pessoas para fazer uma limpeza, declarando: “das últimas chuvas criou um 

mato e ela chamou algumas pessoas para limpar! Achei bom! A união faz a força”. 

Entre os entrevistados, estava a Presidente da Associação, aqui denominada 

com nome fictício, como os demais, por Dona Albertina. Mulher que esteve presente 

na horta desde o início de sua fundação ocorrida em 18 de agosto de 1987. Foi 

eleita por duas vezes, assumindo dois mandatos nos períodos de 2006 a 2008 e de 

2009 a 2011, este sendo reeleição. Hoje está no seu terceiro mandato (2015 a 

2017), pretendendo recorrer novamente à reeleição para o próximo período de 2018 

a 2020. 

Dona Albertina, é natural de Ouricuri e tem 68 (sessenta e oito) anos. 

Demonstra orgulho pelo que faz quando declara que trabalha em benefício do povo, 

como as Irmãs Redentas, fundadoras da Horta. Valoriza o trabalho em forma de 

cooperação, a exemplo de como acontecia no início dos trabalhos da Horta, quando 

tudo era feito através de mutirão. Ela representa o grupo dos horticultores da Horta 

Figura 2 - Sala da diretoria e a sala de reuniões – Horta Povo Unido 

 

Fonte: autora da pesquisa 
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Povo Unido que vende no Espaço Solidário Cesol, em Juazeiro (BA)6 e, nesse 

ponto, esclarece que não faz as vezes de atravessador, uma vez que, 

diferentemente dele, recolhe dos horticultores as hortaliças pelo preço comercial, ou 

seja, uma porção7 de verdura por R$ 2,00 (dois reais). Com isso honra e valoriza o 

trabalho executado e, consequentemente, cumpre o compromisso pela 

responsabilidade assumida no início da horta, que é o de dar condições ao 

horticultor de ter sua própria renda. 

Para ela, a certificação viria para acabar com o trabalho do atravessador, mas 

não foi isso que aconteceu, já que não certificaram a Horta como um todo e sim 

somente algumas pessoas. E a figura do atravessador ainda persiste até os dias de 

hoje. 

D. Albertina em seu depoimento, também fez comentários sobre a compra do 

veículo dizendo que comunicou em assembleia sobre a aquisição do mesmo e 

afirmou: “entendo como uma conquista que beneficiará os horticultores que não têm 

carro para que tenham a oportunidade de comercializar fora e também, atender a 

Diretoria naquilo que for preciso”. 

 

5.3 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O PASSADO DA HORTA A PARTIR DO SELO 

ORGÂNICO 

 

Durante o mandato da Dona Albertina, no ano de 2010, um engenheiro 

agrônomo convidou alguns horticultores da Associação da Horta Povo para integrar 

um grupo, do qual o senhor Valentim, o senhor Salomão e o senhor Pedrosa 

resolveram participar, com a finalidade de vender produtos orgânicos na Feira da 

Areia Branca em Petrolina. Para tanto, era necessário que fossem certificados e daí 

surgiu a primeira certificação pela OCS – Organização de Controle Social que, de 

acordo com o senhor Valentim só permitia a venda direita ao consumidor. Somente 

a partir da certificação pela empresa Chão Vivo, que tiveram direito à 

comercialização total. 

                                                           
6 Local onde vários segmentos da Economia Solidária e Agricultura Familiar da Região têm formação, divulgam 
e comercializam seus produtos. Foi inaugurado no dia 04/03/16, na Praça do Boi, centro de Juazeiro, conforme 
noticiado em http://geraldojose.com.br/index.php?sessao=noticia&cod_noticia=73244. Hoje o Espaço 
Solidário está localizado na Praça Santiago Maior, centro de Juazeiro. 
7 Uma porção de hortaliças é chamada pelos horticultores de mói. Exemplo: 01 mói de coentro; 02 móis de 
alface. Só encontramos o significado dessa expressão em dicionários informais, referindo-se a molho (com “o” 
aberto); a feixe – conjunto de coisas amarradas pelo meio por um barbante ou algo semelhante. 

http://geraldojose.com.br/index.php?sessao=noticia&cod_noticia=73244
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Na região do Vale do São Francisco é crescente o número de horta 

comunitárias de cultivo orgânico, contudo, há a necessidade de certificação para que 

se mantenha o vínculo de confiança nas relações que se constroem quando do 

processo de comercialização. 

De acordo com Germino, Freitas e Marinho (2017, p. 42) é crescente o 

número de agricultores com certificação orgânica no Brasil e que muito se deve as 

leis e normas criadas para tal fim, a exemplo da Instrução Normativa 007/99 do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e da Lei 10.831, de 23 

de dezembro de 2003, sobre agricultura orgânica e suas finalidades: 

Art. 1º Considera-se sistema orgânico de produção 
agropecuária todo aquele em que se adotam técnicas 
específicas, mediante a otimização do uso dos recursos 
naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à 
integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo 
a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos 
benefícios sociais, a minimização da dependência de energia 
não-renovável, empregando, sempre que possível, métodos 
culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de 
materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos 
geneticamente modificados e radiações ionizantes, em 
qualquer fase do processo de produção, processamento, 
armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção 
do meio ambiente. (BRASIL, 2003) 

Dentre suas finalidades, está a oferta de produtos saudáveis, preservação da 

biodiversidade, promoção do uso saudável do solo e incentivar a integração de 

segmentos da cadeia produtiva. Para o cumprimento destas várias normativas foram 

criadas e apresentada três formas de certificação onde há a exigência de vínculo 

dos produtores a organizações credenciadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento-MAPA, quais sejam 1-Organização de Controle Social (OCS) para 

as vendas diretas, sem certificação, 2-Certificação por auditoria e 3-Organismos 

Participativos de Avaliação da Conformidade (OPAC). (GERMINO; FREITAS; 

MARINHO 2017, p. 44) 

Apesar de não existir ações concretas ainda, o Ministério do Desenvolvimento 

Social lançou em 07/02/18 o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, 

que tem como uma de suas metas: 

[...] promover a agricultura urbana, na forma de produção 
agrícola sustentável, comunitária e/ou doméstica, por meio da 
introdução de tecnologias de produção sustentáveis como 
catalizador da segurança alimentar, geração de renda e 
inclusão social”. (BRASIL, 2018, Art 3º, Inciso I) 
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Os produtos da Horta Povo Unido ficaram por um período8 sem a certificação, 

em virtude de questões burocráticas por parte da Chão Vivo, mas, em pouco tempo 

surgiu a ABC Orgânico que, por um critério próprio, decidiu certificar somente 

algumas pessoas, por grupo. Dessa forma, formaram-se dois grupos de seis 

pessoas, onde um grupo fiscaliza o trabalho do outro, garantindo assim o 

cumprimento de toda exigência para a certificação. Havendo alguma irregularidade 

por parte de qualquer integrante, a certificação é suspensa. Cada grupo de 

horticultores certificados têm dois responsáveis, sendo que no Grupo Um são Dona 

Albertina e o senhor Osório e no Grupo Dois, o senhor Valentim e o senhor Pedrosa. 

A certificação trouxe vantagens no sentido de agregar valor aos produtos e 

consequentemente abriu a oportunidade de ampliar a comercialização das 

hortaliças, contudo, não acabou com a ação dos atravessadores, como declarou 

Dona Albertina. E, ainda, para alguns, não houve vantagens, a exemplo de como 

declarou o senhor Osório. 

Já para o senhor Valentim, a ideia de formar um grupo para comercializar na 

Feira da Areia Branca, em Petrolina (PE) foi à mola propulsora para a conquista da 

certificação orgânica e para a comercialização fora da Horta, como dos dias em que 

vendem na Feira de Orgânicos do Vale, em Juazeiro (BA). Esta, de acordo com ele, 

também foi fruto da idealização desse grupo. 

O certificado de Conformidade Orgânica é pessoal e registra todos os 

produtos cultivados pelo respectivo horticultor, no caso, os 12 (doze) integrantes dos 

02 (dois) grupos. No entanto, o selo orgânico é identificado pelo nome da 

Associação, o que por si só permitiria o uso por qualquer outro horticultor que não 

recebeu a certificação. Trata-se, portanto, de uma situação bastante delicada e que 

necessita de um empenho e cuidado maior na administração do uso por parte dos 

que têm a certificação, bem como, por aqueles que são responsáveis pelos grupos 

certificados. 

                                                           
8 Não detectamos através das entrevistas o período exato, no entanto, aconteceu aproximadamente entre os 
anos de 2012 a 2013 – período de mandato do S. Valentim. 
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Conforme declarado pelo senhor Valentim e por Dona Albertina esta situação 

explica o fato de só algumas pessoas terem sido selecionadas para fazerem parte 

dos grupos, ou seja, pessoas que teriam a responsabilidade e o compromisso de 

guarda e do uso correto do selo, conforme determinação das instruções normativas 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA para a certificação. 

A orientação dada pelos responsáveis dos grupos é de que nada seja selado 

fora da horta, a fim de evitar que pessoas alheias se apoderem do selo para 

utilização indevida, que venha a prejudicar todo o grupo e consequentemente a 

Horta como todo, selando verduras que foram cultivadas pelo modo convencional, 

certamente com o uso de insumos externos que violam os princípios da produção 

orgânica. 

É comum, nas feiras, ocorrer a mistura das hortaliças e legumes e, por isso, 

estas é passível de fiscalização por parte dos órgãos de controle. Uma avaliação 

simples pode comprovar o uso de fertilizantes convencionais. Isso, certamente 

resultaria em problemas sérios para qualquer estabelecimento que produz alimentos 

orgânicos, inclusive, de ordem judicial. 

Dona Albertina, inclusive, relatou que já aconteceram situações em que 

pessoas vieram até ela para perguntar como conseguir um selo da Associação, por 

Figura 3 - Certificado de Conformidade Orgânica 

 

Fonte: autora da pesquisa 
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que certa pessoa ia vender para um comprador que exigia a mercadoria com o selo. 

Uma situação perigosa que coloca em risco a certificação orgânica e a 

responsabilização legal. 

O selo não deve sair da esfera da horta, sob pena de ser utilizado 

indevidamente, em produções não orgânicas. Certamente, a preocupação com a 

segurança e o controle de uso do selo se faz muito pertinente e indispensável. Do 

contrário, uma das consequências será a de prejudicar toda a trajetória social da 

horta, pautada na idoneidade construída ao longo desses mais de trinta anos de 

existência e de trabalho com produtos orgânicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os horticultores certificados não necessariamente precisam fazer uso do selo. 

Há um custo para a certificação e outro para a impressão do selo. Em virtude disso, 

muitos preferem não adquirir o selo. No caso de comercialização em locais externos, 

estão sempre munidos da certificação, para apresentar caso aconteça alguma 

fiscalização ou questionamento por parte dos clientes/consumidores. 

Para garantir um preço melhor, a compra do selo é feita por intermédio de D. 

Albertina, que manda imprimir em uma gráfica em Petrolina (PE). Ela disse que certa 

vez encomendou 10.000 (dez mil) selos para 10 (dez) horticultores, ficando cada um 

com 1.000 unidades, cada horticultor pagando R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). 

Essa quantidade de selo é para uso individual e, se o horticultor for usá-lo em toda 

verdura que comercializa, não é suficiente para o decorrer do ano. 

Figura 4 - Selo Orgânico 

 

Fonte: autora da pesquisa 
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Além dessa razão, clientes assíduos já têm conhecimento da procedência dos 

produtos, já outros não fazem questão de saber da procedência das verduras, não 

sendo uma prioridade a forma de cultivo. Fazem sua opção pelo preço mais barato. 

Por isso, muitos horticultores preferem só utilizar o selo quando necessário, ou seja, 

para e onde exigem a colocação do mesmo - feiras ou fornecedores específicos. 

As que são vendidas diretamente na horta não são embaladas, mesmo por 

aqueles que têm o selo. A justificativa é a mesma, além do fato de que quem vai à 

Horta já ter o conhecimento da produção orgânica. 

De acordo com o relato de Dona Flores, no Mercado do Produtor, o coentro 

chega a ser vendido pelo preço entre R$ 0,50 (cinquenta centavos) a R$ 1,00 (um 

real). Nesse contexto, os horticultores da Horta Povo Unido, a fim de evitar o uso do 

selo desnecessariamente, usam da estratégia de, se questionados sobre a 

procedência do produto, apresentar cópia da certificação e se o comprador exigir 

colocar o selo na embalagem. 

Na Associação da Horta Povo Unido, o preço de cada porção de verdura é 

vendido por R$ 2,00 (dois reais), excetuando a cebolinha, que custa R$ 1,00 (um 

real). Na Feira de Orgânicos do Vale, em Juazeiro (BA) assim como, no Espaço 

Solidário Cesol, também em Juazeiro, a comercialização se dá pelo mesmo valor. 

Porém, os atravessadores chegam a comprar diretamente dos horticultores a porção 

por R$ 1,20 (um real e vinte centavos) e R$ 0,60 (sessenta centavos), 

respectivamente. 

O senhor Valentim, que é considerado por todos os horticultores um 

atravessador, diz que não se considera um, mas sim um organizador das vendas, já 

que disponibiliza um horário do seu tempo para organizar o escoamento das 

verduras para os outros horticultores em virtude de não tem quem faça. Diz que se 

ganha algo a mais por isso entende como uma compensação e que já avisou que 

vai parar de fazer esse serviço pelo fato de ter uma propriedade e querer se dedicar 

mais a ela. Acrescentou que muitos horticultores se preocuparam, contudo, não há 

quem queira assumir essa atribuição. 

Ele ainda acrescenta dizendo que recolhe as hortaliças de todos os 

horticultores, pedindo um pouco de cada um a fim de favorecer a todos. De acordo 

com sua declaração, ele paga a cada um o valor de R$ 0,60 (sessenta centavos) por 

porção e repassa para os compradores por R$ 0,70 (setenta centavos). Essa é a 



49 
 

margem de lucro dele. Nesse processo é descaracterizado o sistema de circuito 

cursos, considerando que há o repasse para outro estabelecimento. 

Ter a certificação e o selo atrai muitos compradores e alguns de grande porte 

como o Supermercado Atacadão. Esta demanda uma grande quantidade de 

verduras. No entanto, de acordo com Dona Albertina, não é recomendável assumir 

um compromisso desse porte, tipo vender 100 (cem) porções de alface dia sim, dia 

não, por que certamente correrá o risco de não ter como atender. 

De acordo com ela, a intenção de se formar os grupos seria para esse tipo de 

comercialização, no entanto, não é isso que acontece e para acontecer se faz 

necessário que haja organização e especialização. D. Albertina ratificou sua 

posição, dizendo: “Não assumo essa responsabilidade de mandar a quantidade que 

querem sem deixar faltar, por que o horticultor aqui planta o que quer; a depender do 

que estiver dando mais dinheiro”. 

 

5.4 INFRAESTRUTURA E A LOGÍSTICA DE COMERCIALIZAÇÃO 

 

A forma de comercialização dos produtos dentro da Horta acontece de forma 

aleatória, sendo que qualquer pessoa que venha comprar pode adentrar o espaço 

da horta e realizar a compra de qualquer horticultor ou daquele com quem já tenha 

algum tipo de contato. 

Em determinado momentos da realização da nossa pesquisa, quando o 

processo de compra acontecia, percebemos que alguns compradores mantêm certo 

nível de familiaridade com os horticultores ao ponto de estes permitirem que o 

próprio comprador retire a porção da verdura que quer. 

Muitos dos entrevistados declararam que quando um comprador chega, se 

um horticultor não tem a verdura solicitada, encaminha-o para outro horticultor. Fato 

registrado em outro momento de realização da nossa pesquisa, quando foi feito o 

encaminhamento de um comprador por parte de uma horticultora, para outro que 

estava mais próximo e que tinha a referida verdura. 

Em se tratando do repasse dos produtos para revenda por parte do 

atravessador, é notória a preferência para vender ao senhor Valentim. Para ele, a 

colheita, lavagem, embalagem e selagem das verduras são feitas por um grupo de 

horticultores em dias determinados para o atendimento das demandas do 

Supermercado Econômico, em Juazeiro (BA) e do Regente, em Petrolina (PE). 
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O fornecimento é feito semanalmente, nas segundas, quartas e sextas-feiras 

e as hortaliças são recolhidas por uma pessoa contratada por essas empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Horticultora preparando os “móis”9 para venda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
9 “móis” porções de verduras atadas por barbante. 

 

Fonte: autora da pesquisa 

Figura 5 - Espaço de preparo das hortaliças para comercialização 
 

 

Fonte: autora da pesquisa 
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Fonte: autora da pesquisa 

Processo semelhante ocorre quando do dia de recolher as hortaliças para a 

comercialização na Feira de Orgânicos do Vale, em Juazeiro (BA). Sendo que, 

nesse caso, todos os horticultores que vão para a referida feira, fazem sua própria 

colheita e preparação no turno da manhã. 

Todos os horticultores vendem diretamente suas hortaliças na Horta e 

indiretamente para setores externos, como feiras livres e supermercados, através do 

serviço executado pelos atravessadores. Assim, classificamos três principais 

categorias de comercialização: 

 

Figura 7 - Categorias de comercialização dos produtos cultivados na Associação da Horta 

Povo Unido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqueles que preferem vender somente na horta e para os atravessadores, 

justificam sua opção por acharem trabalhoso organizar esse processo de venda, 

como já mencionado anteriormente, inclusive pelo fato de não terem tempo para 

isso, já que passam muito do tempo deles preparando e regando os canteiros. 

As hortaliças e legumes cultivados com maior frequência são: coentro, 

cebolinha, alface, rúcula, salsa, beterraba, couve, manjericão, dentre outros de 

cultura medicinal, a exemplo de babosa, hortelã, alecrim e a arruda. 

Venda 
direta

Feira Livre

Supermercado
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O fato de possuir a certificação e o selo orgânico não é um fator determinante 

para que a comercialização extrapole o espaço físico da Horta. Como mostra a 

seguir a tabela de venda, por local, dos horticultores que possuem a certificação.  

Todos os doze horticultores que têm certificação e que possuem o selo, 

vendem na horta, mas, somente sete destes vendem na Feira de Orgânicos do Vale; 

dos horticultores certificados, 01 (um) horticultor, que não faz parte do grupo que 

vende na Feira de Orgânicos do Vale, fornece para o Espaço Solidário com 

regularidade e, também, para um restaurante do centro de Juazeiro. Três vendem 

na Feira do Bairro João Paulo II; Dois na Feira da Areia Branca, em Petrolina e 01 

fornece para uma feirante do Mercado Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Feira de Orgânicos do Vale 

 

Fonte: autora da pesquisa 

 

 

Fonte: autora da pesquisa 

HORTA
FEIRA DO 

BAIRRO

FEIRA DOS 

ORGÂNICOS

FEIRA DA 

AREIA 

BRANCA

MERCADO DO 

PRODUTOR

ESPAÇO 

SOLIDÁRIO
SUPERMERCADO RESTAURANTE

PORTA EM 

PORTA

FEIRA LIVRE 

(OUTROS)

PARA 

ATRAVESSADOR

1 D. Carolina

2 D. Cássia

3 D. Albertina

4 D. Laura

5 D. Marcela

6 D. Silvana

7 D. Cândida

8 S.  Pedro

9 S. Osório

10 S. Pedrosa

11 S. Salomão

12 S. Valentim

Fonte: própria pesquisadora

HORTICULTOR

TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DE VENDA POR LOCAL DE QUEM TEM O SELO ORGÂNICO
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Os que vendem nas feiras livres declararam vender somente produtos 

orgânicos. Nenhum deles vende de porta em porta e nem no Mercado do Produtor. 

O Sr. Valentim destaca-se como o único que vende para supermercado, já 

que faz a vez de intermediário da comercialização, mesmo quando utiliza da 

prerrogativa de um atravessador, cobrando preço diferenciado dos outros 

horticultores. 

A maioria desses horticultores declarou que também vendem para os 

atravessadores, excetuando D. Albertina e S. Osório. 

Parte do grupo que vende na Feira de Orgânicos e na Areia Branca, vai de 

carro próprio, a exemplo do senhor Valentim, do senhor Pedrosa e do senhor 

Salomão. Os demais contratavam frete, só que agora utilizam o carro adquirido pela 

Associação, que é conduzido pelo filho da Presidente. 

Figura 9 - Feira de Orgânicos do Vale 

 

Fonte: autora da pesquisa 
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Conforme declarado por Dona Albertina, partiu dela a determinação de que a 

condução do veículo ficaria a cargo do seu filho, a fim de evitar que pessoas não 

habilitadas fizessem uso do veículo. Dessa forma, nas quintas-feiras, às 14:00 

horas, o filho de Dona Albertina leva os horticultores que não têm carro próprio até o 

local onde acontece a Feira de Orgânicos e vai buscá-los às 20:00 horas, sem 

cobrar nada por isso. Os horticultores pagam somente uma taxa de R$ 7,00 (sete 

reais) para o combustível. 

A falta de divulgação do trabalho desenvolvido na Horta também foi citada 

pelos entrevistados como um fator negativo para a comercialização dos produtos e, 

também, a falta de infraestrutura, principalmente no que se refere à entrada e 

fachada da Horta. Para muitos poderia ser mais informativa e destacada. Um 

horticultor disse que “é horrível e não chama a atenção de quem passa e fica lixo 

acumulado da rua”. 

D. Albertina ratificou informando que a placa de identificação da Horta ainda é 

a dos primeiros anos de seu funcionamento e quanto ao lixo, informou-nos que 

muito do lixo existente é produzido também internamente pelos próprios horticultores 

e seus filhos. 

Figura 10 - Feira Areia Branca – Petrolina (PE) 

 

Fonte: autora da pesquisa 
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Complementou informando que quando da colocação dos selos nas 

embalagens das verduras há uma produção muito grande de sacos plásticos, 

decorrentes dos invólucros dos selos orgânicos e que mesmo tendo um recipiente 

de lixo, não há o cuidado para o descarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ela reconhece a necessidade de mais coletores de lixo, entretanto, é preciso 

que haja conscientização por parte dos horticultores e quanto ao gerado fora, que 

Figura 12 - Entrada da Associação da Horta Povo Unido 

 

Fonte: autora da pesquisa 

Figura 11 – Fachada da Associação da Horta Povo Unido 

 

Fonte: autora da pesquisa 
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“todos poderiam se juntar, em mutirão, para fazer a limpeza da frente. Tem muita 

gente para isso”. 

Outros horticultores mencionaram que além da divulgação dos trabalhos ali 

realizados e a sinalização de destaque da fachada, há a necessidade de sinalização 

interna para facilitar a locomoção dos clientes e visitantes. 

Em termo de infraestrutura e visando otimizar a logística de colheita e 

distribuição das hortaliças, o Sistema de irrigação por aspersor seria de grande 

utilidade para acabar com os esforços dispendidos na ação de molhar os canteiros, 

que ainda é feito através de regadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos são unânimes em afirmar que o sistema de irrigação traria melhor 

condição de trabalho, por conta do tempo que teriam para preparar a terras, além do 

benefício que traria para a saúde, no sentido de menos exigência de força física 

para transportar os regadores com água. 

Em outro momento do qual participamos quando da realização de uma visita 

do grupo Núcleo Temático Sertão Agroecológico da Univasf, foi apresentado pelo 

aluno concluinte do Curso de Engenharia Mecânica da Univasf, que faz parte do 

referido Grupo de estudos, um projeto para a implementação de um Sistema de  

Irrigação por Microaspersão, para resolver o problema da água. Com o projeto 

poderá ser possível conseguir um financiamento para sua execução. 

Isso aperfeiçoaria o tempo dispendido com a irrigação manual, além de, 

possivelmente, ampliar a produção, uma vez que se terá a condição de utilizar mais 

Figura 13: Horticultores regando os canteiros 

 

Fonte: autora da pesquisa 
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extensão de área para o cultivo. No entanto, o S. Osório alertou que a instalação do 

sistema de irrigação pode não dar certo, por conta da vazão da água que é muito 

pouca, sendo necessária primeira a construção de um poço artesiano. 

Entretanto, é comum a expectativa por parte da maioria dos entrevistados de 

que isso possa vir a se concretizar. Por que acreditam que terão mais tempo para 

preparar a terra para o plantio e a colheita das hortaliças, além de que acabaria com 

o desperdício da água, que é acentuado pelo uso do regador, como também, 

haveria consequentemente benefícios para a saúde dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o projeto apresentado e uma vez sendo inviável um 

financiamento, o investimento financeiro por parte de todos os horticultores seria, em 

uma estimativa inicial, de aproximadamente R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil 

reais). Em curto prazo, considerando a comercialização existente, provavelmente em 

até dois anos, já poderia se aperceber o retorno desse investimento com a 

diminuição do uso da água, do esforço físico e do tempo, o que implicará em melhor 

produção. 

Outras possibilidades foram discutidas na reunião, sendo a primeira de buscar 

parceria para viabilizar e/ou apoiar o investimento. A segunda seria a implantação 

parcial do sistema somente na área ocupada atualmente. Isso reduziria o valor do 

projeto significativamente. 

Figura 14: Horticultores regando os canteiros 

 

Fonte: autora da pesquisa 
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Contudo, considerando pertinente a colocação do S. Osório sobre a vazão da 

água, dificuldade já apontada em trabalhos de pesquisa anteriores, há também o 

problema de salinização da água. Posto isto, necessário se faz um estudo sobre a 

construção de mais poços artesianos, com a dessalinização da água, para que haja 

uma efetiva melhora no processo de regar os canteiros. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Composta por horticultores e horticultoras de várias regiões, a trajetória de 

comercialização dos produtos cultivados na Associação da Horta Povo Unido se 

mostra fragilizada nas suas relações e, por conseguinte, na organização de um 

processo de escoamento de seus produtos para atendimento de uma grande 

demanda da região. 

Dentro de um contexto de relações diversas, percebe-se a falta de habilidade 

por parte de muitos para estruturar ou participar de um sistema de comercialização 

eficiente em virtude de posições individualizas, como também pela divergência de 

opiniões sobre a rentabilidade da produção orgânica, considerando que alguns 

entendem que não é vantajosa financeiramente, mesmo havendo demanda por 

parte de supermercados de grande porte. 

O número de pessoas idosas no grupo é grande e alguns deles têm o 

entendimento de que poderiam ganhar mais se vendessem sem o selo orgânico. 

Não obstante, outros, não veem necessidade de aumentar a renda – estão 

aposentados e/ou com filhos adultos trabalhando. Alguns dessa mesma faixa etária 

e outros mais jovens acreditam na valorização dos produtos, como também, na 

importância de produzir e vender orgânicos, independentemente da exigência posta 

pelas Irmãs Luisinhas. 

Os que estão iniciando uma vida familiar têm como prioridade a manutenção 

da família e dos direitos previdenciários, enquanto não têm outra opção de trabalho. 

Essa condição pode justificar o não envolvimento nos processos de comercialização. 

Nesse contexto, outro fator importante se dá pelo número ainda expressivo de 

mulheres na composição da Horta. É maioria e, sendo idosa, aposentada ou 

iniciando uma família, todas conciliam o trabalho na horta com os afazeres 

domésticos e/ou criação dos filhos. 

Há uma logística interna que apresenta uma cooperação por parte dos 

horticultores, onde quando um não tem determinada hortaliça/legume pode recorrer 

a outros que não têm certificação orgânica. Esse processo não necessariamente 

caracteriza um trabalho de atravessador, uma vez que foi identificado que não há a 

diferença no valor cobrado e declarado como uma colaboração por partes dos 

horticultores. 



60 
 

Identificou-se assim que, independentemente da ação dos atravessadores, há 

também esse processo instituído de colaboração, que resulta em uma forma de 

comercializar os produtos cultivados por todos e de acordo com a necessidade de 

cada horticultor. Esse procedimento específico foi declarado pelos horticultores 

como adequado e que não traz prejuízo para eles. 

A posição do atravessador na comercialização dos produtos, a princípio visto 

como prejudicial à rentabilidade dos horticultores apresenta-se sobre outra 

perspectiva para muitos. Este passa a ser visto pelos horticultores como mais uma 

opção de comercializar as hortaliças e legumes sem precisar sair da horta. O valor a 

menos pelo qual são vendidas as hortaliças para o atravessador, segundo eles, 

compensa o fato de que não precisam dispender de tempo e de dinheiro com custos 

com transporte e para organizar uma logística de comercialização. 

A localização da horta em área periurbana é um fator que não mais 

desfavorece a comercialização dos produtos, como muitos declararam. A aquisição 

do veículo da Associação torna mais viável a logística, inclusive para todos os que 

quiserem investir na comercialização fora da horta, desde que haja um planejamento 

adequado para escoamento, que pode ser, inclusive, através de escalas. Isso traria 

benefícios maiores no sentido da valorização direta do trabalho feito, além de 

permitir que todos tenham um aumento nas suas redes de relações, o que traria 

mais benefícios em termos de mais visibilidade do trabalho desenvolvido. 

Os locais de comercialização identificados além da Horta se resumem na 

Feira de Orgânicos do Vale, em Juazeiro (BA) e na Feira da Areia Branca em 

Petrolina. A maioria dos horticultores vende na própria Horta e para os 

atravessadores. 

A cartilha apresentada como produto final do Mestrado, tem a intenção de 

prestar informações sobre o cultivo orgânico e incentivar essa prática na agricultura 

urbana e periurbana, seja através de associações, cooperativas ou de modo 

particular, com hortas sendo cultivadas em quintais de residências. Destina-se a 

qualquer público e, particularmente, a quem se interessa por temas relacionados à 

qualidade de vida por meio de uma alimentação saudável. 

Nossa análise concluiu que a trajetória social da Associação da Horta Povo 

Unido na comercialização dos produtos cultivados é marcada de muitos conflitos e 

divergências que prejudicam a instauração de um processo eficiente de venda, 
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mesmo a partir de circuitos curtos, onde a presença de um intermediário se faz 

presente. 

Trata-se de uma organização constituída por pessoas de naturalidades e 

culturas diferentes, com a presença atuante de mulheres, com uma contribuição 

social muito relevante de produção orgânica mesmo com o tipo de habitus 

apresentado de individualismo que dificulta uma integração mesmo após tanto 

tempo de convivência. 

Nesses processos sociais já estabelecidos, o capital social e econômico dos 

agentes, particularmente daqueles que se posicionam politicamente, direcionam 

para a permanência das relações conflituosas, quando poderia vir à consolidação de 

uma associação com relações pautadas em valores de confiança e união, mesmo 

com as diferenças sociais e culturais dentro de uma trajetória social compartilhada 

que também influencia no habitus coletivo dos agentes. 

Entendemos, contudo, que os horticultores assumindo a condição de agentes 

na construção de uma administração mais participativa, podem otimizar os recursos 

gerados e investir na adoção de um sistema de comercialização especializado, 

estendendo a certificação orgânica para os demais horticultores. Dessa forma, 

haverá mais possibilidades para a ampliação da rede de comercialização das 

hortaliças, com uma logística de venda favorável a todos os horticultores, que 

resultaria numa maior valorização do trabalho individual, contudo, trazendo 

resultados para todos coletivamente. 
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6.1 PRODUTO 

Por se tratar de um Mestrado Profissional, apresentamos como produto uma 

cartilha como prestação de serviço. 

Esse produto tem como público alvo, primeiramente, os horticultores de 

produtos orgânicos e aqueles que se consideram potenciais agricultores urbanos, 

com o intuito de divulgar e incentivar a agricultura urbana, não só em locais de uso 

comum e coletivos, como também, em quintais de casas.  

Intencionamos a distribuição e divulgação desse trabalho a um bom número 

de órgãos e profissionais que tenham relação direta com agricultura familiar, a fim de 

um maior alcance dos objetivos propostos, que é o de esclarecer e informar da 

importância da agricultura urbana e do cultivo de produtos orgânicos para a saúde e 

sustentabilidade ambiental. 

A apresentação da cartilha para os horticultores da Horta Povo Unido será 

feita, primeiramente, através de uma apresentação em power point em dia e horário 

a serem marcados com a Presidente da Associação. Em seguida através de 

exemplares impressos. 

A cartilha, que consta do apêndice desse trabalho, será objetiva e terá sua 

elaboração para uma assimilação rápida e fácil e apresentará informações sobre 

Agricultura Urbana e Agroecológica, Associativismo e Cooperativismo, Produtos 

Orgânicos e Certificação Orgânica. Dessa forma, acreditamos estar contribuindo 

para o conhecimento no campo social e no campo científico. 
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