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Introdução

Apesar da hegemonia das pra= ticas econo5 micas no setor agroalimen-
tar, que logrou impor a lo= gica da monocultura e da pra= tica ambiental pre-
dato= ria para todo o mundo e transformar bens comuns – como a a= gua, o
solo e as sementes – em bens mercantiliza= veis e apropria= veis, este relato
busca sintetizar uma estrate=gia de reciprocidade desenvolvida pelo Coleti-
vo Terra e pelo Movimento dos Pequenos Agricultores, com e5nfase em uma
experie5ncia que ocorre no estado do Rio de Janeiro. 

A experie5ncia histo= rica de luta pela terra no Brasil tem desenvolvi-
do, ao longo das de=cadas, formas de organizaçaHo e resiste5ncia, legando aN
questaHo agra= ria uma centralidade nas lutas brasileiras. Acesso e permane5n-
cia na terra, recursos para produçaHo de subsiste5ncia e, por fim, o direito de
produzir e comercializar alimentos, te5m sido pautas pelas quais lutam os
povos das florestas, dos rios e das matas, ao mesmo tempo em que enfren-
tam a viole5ncia e o genocí=dio de seus ecossistemas – que combina assassi-
natos de lideranças, extinçaHo de polí=ticas pu= blicas e devastaçaHo ambiental.

Apesar disso, a agroecologia camponesa resiste e se mante=m orga-
nizando redes de apoio e solidariedade, organizando–se atrave=s  de uma
economia popular (QUÍJANO, 2007) que permite o controle do processo to-
tal – desde a produçaHo ate=  a distribuiçaHo e o escoamento dos alimentos. He-
gemonizada por cooperativas e associaçoH es dirigidas pelos pro= prios cam-
poneses (as), a agroecologia camponesa representa uma diferença em rela-
çaHo aN s pra= ticas do agronego= cio, comandadas por transnacionais e pelo em-
presariado rural.
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Nesse sentido, nesse relato,  apresentamos duas iniciativas desen-
volvidas em conjunto pelo Coletivo Terra e pelo Movimento dos Pequenos
Agricultores. Uma, ligada ao processo de escoamento para a comercializa-
çaHo desenvolvido pelo MPA atrave=s do Sistema de Abastecimento Alimen-
tar Popular (SAAP) do movimento, que escoa semanalmente alimentos da
base camponesa vinculada ao Coletivo Terra; e outra, ligada ao escoamento
para doaçaHo, impulsionada pelo Coletivo Terra, e que permitiu aN  base cam-
ponesa vinculada ao MPA fortalecer a campanha MutiraHo contra a Fome e
distribuir alimentos agroecolo= gicos para mais de 26 territo= rios em vulnera-
bilidade social. 

Economias populares e abastecimento alimentar

A estrate=gia de reciprocidade desenvolvida pelo coletivo de produ-
tores  e  movimento  social  aqui  implicados  situa–se  no contexto  de  uma
pra= tica popular de economia, em que os agentes sociais demandam o de-
senvolvimento de pra= ticas de ajuda mu= tua e recí=proca no campo da produ-
çaHo e comercializaçaHo do sistema agroalimentar, assim garantindo a venda
e o escoamento dos alimentos. 

Os empreendimentos de economia popular se originaram nas lutas
organizadas dos grupos sociais que enfrentam as problema= ticas da cares-
tia, organizando formas econo5 micas para garantir sua sobrevive5ncia e re-
produçaHo social.  Trata–se de um conhecimento acumulado,  expresso em
um acervo de reflexoH es e experie5ncias institucionais, que se desenvolveram
tanto em experie5ncias de cara= ter socialista quanto como alternativa aN s di-
na5micas de exclusaHo do capitalismo no campo.

Dentre  as  estrate=gias  de  organizaçaHo  que  saHo  observadas  nessas
economias ditas populares, Anibal Quijano (2007) destaca as pra= ticas de
associativismo e auto–gestaHo.  Orlando NunH ez  (2007) e  Gonzalo  Va= zques
(2017) analisam, contudo, que essas formas econo5 micas naHo adve5m à priori
da existe5ncia de valores solida= rios ou humanistas. Trata–se de uma estrate= -
gia de sobrevive5ncia diante da natureza do capitalismo, que impoH e uma ne-
cessidade de organizaçaHo e vinculaçaHo para garantir as diversas etapas que
envolvem a produçaHo e a circulaçaHo das mercadorias que produzem.

Os sujeitos que operam sua realizaçaHo saHo marginalizados dos pro-
cessos hegemo5 nicos da economia, e, portanto, 

[...] saH o as necessidades materiais produzidas pelas tende5ncias atuais
do capitalismo e, por conseguinte, o comportamento da realidade, o

276



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

que leva os trabalhadores a compreender que, so=  na medida que sai-
am e se liberem das regras do jogo do capitalismo, e exercitem pra= ti-
cas sociais sera=  possí=vel reapropriar–se do controle de seu trabalho,
recursos e produtos [...] (QUÍJANO, 2007, p.154, traduçaHo nossa)1.

O autor explica que, com o contexto de crise do capital, amplos seto-
res de trabalhadores exercitam pra= ticas sociais marcadas pela apropriaçaHo
do controle sobre o trabalho e em estrate=gias de reciprocidade para mane-
jar – com menos desvantagem – as relaçoH es econo5 micas do sistema capita-
lista. Com isso, garantem o acesso aN s necessidades materiais necessa= rias
para sua existe5ncia, em um processo produtivo que naHo se ancora na acu-
mulaçaHo de excedentes, mas na reproduçaHo social da vida dos envolvidos.

Nesse aspecto, as condiçoH es materiais e contingenciais da economia
popular culminam em uma organizaçaHo produtiva que resulta em recur-
sos/processos para o benefí=cio comum de seus participantes, e coexiste em
uma contradiçaHo com as dina5micas da economia hegemo5 nica (VA� SQUEZ,
2017). 

Deste  modo,  observa–se  que  os  atores  se  organizam,  ao  mesmo
tempo, esquivando–se das lo= gicas da economia capitalista e desenvolvendo
formas cooperadas, arranjos institucionais pro= prios e diversos, e açoH es po-
lí=ticas aderentes aN  resoluçaHo de seus problemas, gerando, assim, uma racio-
nalidade associativa, de reciprocidade, e reprodutiva, em que a solidarieda-
de e a noçaHo de cooperaçaHo (em oposiçaHo ao individualismo) saHo estrutu-
rantes desse modo de fazer (VA� ZQUES, 2017; QUÍJANO, 2007). 

No caso da articulaçaHo aqui relatada, tem na base produtiva/para-
digma= tica a agroecologia camponesa, uma lo= gica produtiva em oposiçaHo ao
agribusines.  Por um lado, ha=  um trabalho de organizaçaHo da produçaHo, e,
por outro, ha=  um trabalho de organizaçaHo da distribuiçaHo do consumo, de
modo que, no caso analisado, e=  possí=vel observar uma articulaçaHo da totali-
dade do processo de produçaHo, distribuiçaHo, escoamento e comercializaçaHo
dos  alimentos  agroecolo= gicos  produzidos  pelo  campesinato  fluminense,
tornado possí=vel por estrate=gias de cooperaçaHo e reciprocidade. 

1 “[...] son las necesidades materiales producidas por las tendencias actuales del capitalismo
y el consiguiente comportamiento de la realidad, lo que lleva a los trabajadores a encontrar
que so= lo en la medida en que salgan y se liberen de las reglas de juego del capitalismo y
ejerciten pra= cticas sociales que les lleven a reapropiarse del control de su trabajo, de sus
recursos y de sus produtos [...]”.
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Construção do Coletivo Terra

O Coletivo Terra e=  um nu= cleo de base situado no Projeto de Assen-
tamento Conjunto (PAC) ÍNCRA/ÍTERJ, denominado Assentamento de Re-
forma Agra= ria Terra Prometida, oriundo da luta pela Reforma Agra= ria na
RegiaHo da Baixada Fluminense – RJ. Atualmente este coletivo reu= ne produ-
tores no Assentamento Terra Prometida, e pequenos agricultores da regiaHo
de Xere=m e Tingua=  (Duque de Caxias e Nova Íguaçu – RJ). 

 A construçaHo do coletivo se iniciou atrave=s de um trabalho de co-
mercializaçaHo que se desenvolvia ha=  quatro anos em conjunto com um nu= c-
leo de base do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em
parceria com o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA).

 O objetivo central desta aliança pautou–se na articulaçaHo entre os
trabalhadores para a construçaHo de uma reflexaHo coletiva sobre a realidade
agra= ria a que estaHo inseridos, e na busca de açoH es conjuntas para interven-
çaHo nesta realidade, identificando–se como sujeitos no processo de trans-
formaçaHo da realidade. 

A sí=ntese produzida ate=  aqui pontuou desafios em comum aos as-
sentados e pequenos agricultores desta regiaHo, resultando em 2019 num
coletivo para ale=m do Assentamento Terra Prometida e assim se denomi-
nando Coletivo Terra.

Pequenos  Agricultores  e  Assentados  do  Terra  Prometida.
Como assim desafios em comum?

O movimento de envolver os agricultores do entorno ao Assenta-
mento Terra Prometida no processo de reflexaHo da realidade agra= ria e na
comercializaçaHo junto ao Movimento dos Pequenos Agricultores, se deu nas
Comunidades de SaHo Lourenço, Piranema, Penha CaixaHo, Capivary e Mato
Grosso, que fica no municí=pio de Duque de Caxias. 

Ídentificamos que  esses “pequenos  agricultores”  –  que em outro
tempo histo= rico eram “posseiros” – saHo herdeiros de um processo de luta
pela terra contra fazendeiros “grileiros”, resultando em conflitos agra= rios
que se desenvolveram na de=cada de 1950 e 1960.

Em meados de 1952, na Fazenda SaHo Lourenço, ocorreu o mais vio-
lento despejo de lavradores de que se teve notí=cia ate=  entaHo em todo
Estado do Rio de Janeiro. Um AlemaHo portando um mandado judicial
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e protegido por um grupo de 50 policiais armados de fuzis e metra-
lhadoras despejou cerca de 150 famí=lias de agricultores que ali mora-
vam a mais de 20 anos (SÍLVA, 199–, p. 8)

Esta açaHo violenta e parcialmente vitoriosa estimulou outros fazen-
deiros “grileiros” da regiaHo a requerer na justiça a reintegraçaHo de posse
das fazendas Piranema, Penha CaixaHo, Capivary e Mato Grosso, resultando
em 11 anos de conflitos. 

Aproximadamente mais de 2000 mil famí=lias perderam ali todos seus
bens. Os despejos que duraram de 1952 a 1963 so=  cessaram quando
os posseiros, cansados de apelar para o judicia= rio, resolveram apelar
para o Executivo atrave=s da SUPRA (SÍLVA, 199–, p. 9)

Na de=cada de 1960 a sociedade trazia bandeiras de luta por refor-
mas de base, e os conflitos agra= rios eram realidade em todo paí=s, deman-
dando açoH es de Reforma Agra= ria por parte do Governo Federal, o que resul-
tou na criaçaHo da Superintende5ncia de Polí=tica Agra= ria, SUPRA.

Os posseiros passaram aN  condiçaHo de assentados nos anos seguintes
e, em 1983, apresentaram diversas pautas de reivindicaçoH es junto ao poder
pu= blico. Dentre as reivindicaçoH es, destacamos estradas vicinais, concessaHo
de cre=ditos agrí=colas, eletrificaçaHo rural, construçaHo de escolas, construçaHo
de Posto Me=dico, drenagem de rios, assiste5ncia te=cnica estadual e federal, e
mercado produtor isento de impostos, por serem as pautas semelhantes ao
que tem sido apresentado pelos assentados do Assentamento Terra Prome-
tida, desde 2007.

As  reivindicaçoH es  seguem  as  mesmas,  com  pouco  avanço.  Ainda
permanece o abandono e descaso do poder pu= blico para com a agricultura
nesta regiaHo. E�  em meio a essa realidade que foram se construindo açoH es
coletivas para viabilizar a vida na agricultura.

A relação com a Agroecologia

As 60 famí=lias da comunidade Terra Prometida chegaram a essa re-
giaHo em 2006, sendo instalada como Assentamento Terra Prometida atra-
ve=s do Ínstituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro – ÍTERJ
em 2008, e reconhecida pelo Ínstituto Nacional de ColonizaçaHo e Reforma
Agra= ria – ÍNCRA no ano de 2010.
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No mesmo ano foi criado nesta regiaHo a A� rea de ProteçaHo Ambiental
do Alto Íguaçu, o que restringe açoH es econo5 micas e de transformaçaHo estru-
tural visando a preservaçaHo do bioma. 

Mas,  como e=  um princí=pio das organizaçoH es  de  trabalhadores  do
campo, a formaçaHo e debate sobre as pra= ticas e te=cnicas produtivas funda-
mentadas na agroecologia, “que e=  definida como a aplicaçaHo dos conceitos e
princí=pios ecolo= gicos para desenhar agroecossistemas sustenta=veis” (ALTÍ-
ERÍ, 2012, p. 104), e a definiçaHo do Governo do Estado em demarcar essa
regiaHo  com uma APA  (A� rea  de  ProteçaHo  Ambiental),  naHo  prejudicou em
nada as atividades agrí=colas desenvolvidas pelos assentados, uma vez que
apenas dois produtores usam algum tipo de veneno na atividade agrí=cola e
de forma muito pontual.

A agroecologia se apresenta como um acu= mulo e uma articulaçaHo
entre cie5ncia e saberes tradicionais em meados dos anos 1970 e fornece
um conjunto holí=stico, que envolve tecnologia, cie5ncia, produtividade e co-
munitarismos,  culminando  em  uma  estrutura  metodolo= gica  de  trabalho
que, ao mesmo tempo, se opoH e ao sistema do agronego= cio, e investiga no-
vas te=cnicas produtivas e de cooperaçaHo.

Trata–se de uma nova abordagem que integra os princí=pios agrono5 -
micos,  ecolo= gicos e socioecono5 micos aN  compreensaHo e avaliaçaHo do
efeito das tecnologias sobre os sistemas agrí=colas e a sociedade como
um todo. Ela utiliza os agroecossistemas como unidade de estudo, ul-
trapassando a visaHo unidimensional – gene= tica, agronomia, edafologia
– incluindo dimensoH es ecolo= gicas, sociais e culturais. Uma abordagem
agroecolo= gica incentiva os pesquisadores a penetrar no conhecimen-
to e nas te=cnicas dos agricultores e a desenvolver agroecossistemas
com uma depende5ncia mí=nima de insumos agroquí=micos e energe= ti-
cos externos (ALTÍERÍ, 2004, p. 90)

 As famí=lias do Assentamento Terra Prometida iniciaram as ativida-
des agrí=colas nesta regiaHo, em meio aN s dificuldades estruturais, ja=  conside-
rando na pra= tica a rotaçaHo de culturas,  policultivos/conso= rcios,  sistemas
agroflorestais, cultivo de cobertura e integraçaHo animal no agroecossistema
(ALTÍERÍ, 2012).

Esta pra= tica agrí=cola desenvolvida pelas famí=lias proporcionou uma
interaçaHo social Campo e Cidade.

No campo, ale=m da percepçaHo coletiva ja=  citadas, frente aN  realidade
em que estamos inseridos, possibilitou aos agricultores do entorno verem
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que e=  possí=vel uma atividade agrí=cola produtiva e renta=vel, respeitando as
caracterí=sticas do ecossistema, alterando e recuperando bioma. 

E na cidade, intensificou–se o interesse de conhecer esta realidade e
participar como defensores e ativistas das açoH es que reforçam um projeto
de sociedade que perpassa pela reforma agra= ria, agricultura familiar cam-
ponesa e alimentos salda=veis.

Coletivos urbanos começaram a demandar a produçaHo para atender
a regiaHo de Nova Íguaçu e Duque de Caxias, haja vista que ja=  ocorriam pro-
cessos  de  abastecimento  da  produçaHo  para  grupos  de  consumidores  no
centro do Rio de Janeiro desde 2011.

Inserção na comercialização do Coletivo Terra

Foram va= rias as formas e experie5ncias de comercializaçaHo desen-
volvida coletivamente no assentamento Terra Prometida, mas vamos nos
ater na iniciativa do ano de 2017, por considerar que e=  neste momento que
as açoH es coletivas de comercializaçaHo se inclinam de forma siste5mica para o
municí=pio de Duque de Caxias. 

Um coletivo de assentados da Terra Prometida iniciou uma Feira no
Centro de Duque de Caxias, denominada Feira Regional da Reforma Agra= ria
Padre Geraldo Lima. Esta iniciativa contou com o apoio do Sindicato dos
Petroleiros de Duque de Caxias (Sindipetro Caxias), Sindicato Estadual dos
Profissionais de EducaçaHo (SEPE) Nova Íguaçu e teve a participaçaHo Movi-
mento dos Pequenos Agricultores.

As feiras aconteciam quinzenalmente aos sa=bados, levando os pro-
dutos agroecolo= gicos a um preço popular, e como forma de garantir a ativi-
dade, desenvolveu com os consumidores a compra de alguns produtos de
forma antecipada, chamando de Cesta da Reforma Agrária, oferecendo nove
produtos oriundos da base produtiva da regiaHo.

A  compra  desta  cesta  tinha  por  objetivo  viabilizar  os  custos  de
transporte para a realizaçaHo da Feira Padre Geraldo Lima. Esta forma se de-
senvolveu por dois anos consecutivos e,  em 2019, um companheiro que
permitia o uso do espaço de forma gratuita aos agricultores para a realiza-
çaHo da feira naHo conseguiu mais viabilizar os custos de aluguel do espaço.

O ano de 2019 terminou com um movimento coletivo de articulaçaHo
para encontrar um espaço visando possibilitar o retorno da feira. Mas as
demandas pelas cestas da reforma agra= ria seguiam e muitos apoiadores/
consumidores vinham buscar, possibilitando, assim, a continuidade e exis-
te5ncia do processo coletivo de comercializaçaHo regional.
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Este  movimento  de  comercializaçaHo  contí=nuo  aproximou  ainda
mais pequenos agricultores do entorno, reforçando que as soluçoH es para os
problemas da comercializaçaHo estaHo nas estrate=gias de reciprocidade e for-
mas coletivas de organizaçaHo, e demandando um aprofundamento organi-
zativo para atender a procura, com uma diversidade de produtos existentes
na regiaHo para ale=m de 9 produtos que antes eram oferecidos na Cesta da
Reforma Agra= ria. A Feira Regional Padre Geraldo Lima seguiu por aplicati-
vo de celular e, desta forma, continua ate=  hoje.

Frente aos desafios, a cooperaçaHo no trabalho passou da posiçaHo de
uma ideia trazida externamente, a uma condiçaHo de exige5ncia para o funci-
onamento do coletivo, e assim foi se acomodando no percurso, como um
movimento natural outrora produzido historicamente pela humanidade.

O processo de cooperaçaHo no trabalho emerge desde os primo= rdios
da organizaçaHo da humanidade, ha=  milhoH es de anos, na e=poca em que
os nossos antepassados se organizavam para a caça e colheita coleti-
va, a fim de fazer frente aos desafios e ameaças da natureza (CHRÍS-
TOFFOLÍ; AZERE� DO, 2016, p. 61).

Outro desafio a ser considerado, que deve ser trabalhado em outra
oportunidade, e=  a gestaHo coletiva e auto–gestaHo. O princí=pio da cooperaçaHo
possibilitou um salto organizativo e facilitou a execuçaHo das tarefas, permi-
tindo uma melhor organizaçaHo do tempo, haja vista que estamos falando de
um coletivo de produtores que se organizaram inicialmente atrave=s da de-
manda de comercializar a produçaHo agroecolo= gica de forma coletiva, plane-
jada e continuada. O principal reflexo deste movimento foi o inevita= vel sur-
gimento de uma maior quantidade de produtos em uma maior diversidade,
coincidindo com o momento de iní=cio da pandemia.

Na Pandemia, Periferia e Nós por Nós.

Quando as notí=cias apontaram a situaçaHo de Pandemia de COVÍD–
19, naHo parecia que afetaria o momento organizativo que o coletivo estava
vivendo, e seguiu–se fazendo as articulaçoH es visando a busca por um espa-
ço  para  retomada  da  Feira  Regional  da  Reforma  Agra= ria  Padre  Geraldo
Lima. Mas, contraditoriamente aN  aglomeraçaHo que ocorre em um espaço de
Feira, as açoH es apontadas pela sociedade indicaram a necessidade de um
movimento de isolamento social. 
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O isolamento social colocou o coletivo em uma posiçaHo fra= gil, com
excesso de produçaHo e sem local para escoar, uma vez que a estrate=gia en-
taHo desenhada estava nas bases da retomada da feira. E, piorando a situa-
çaHo, coletivos que adquiriam os produtos do Coletivo Terra tiveram tam-
be=m que se adequar a nova realidade posta, diminuindo os pedidos por naHo
estarem mais realizando suas feiras em funçaHo do isolamento social.

As primeiras respostas ao contexto da pandemia, paralelo ao exces-
so de produçaHo e organizaçaHo coletiva, veio das periferias. Ana Santos, re-
presentante do Centro de ÍntegraçaHo na Serra da Miserico= rdia (CEM), que
realiza um trabalho de organizaçaHo com famí=lias no Complexo da Penha,
voltado para agricultura urbana entre outros, iniciou contato em abril, atra-
ve=s de uma indicaçaHo da Rede Ecolo= gica, com o objetivo de adquirir os pro-
dutos do Coletivo Terra para atender as famí=lias em situaçaHo de vulnerabi-
lidade alimentar e nutricional. Nesta açaHo, o Coletivo Terra conseguiu abas-
tecer a demanda do CEM com 700 kg de alimentos, numa diversidade de 11
produtos, sendo aipim amarelo, aipim branco, laranja lima, laranja seleta,
laranja bahia, laranja pera, banana prata, banana prata mel, banana d`a= gua,
banana maçaH , banana figo.

Nas pro= ximas sessoH es, demonstraremos as estrate=gias de reciproci-
dade entre os movimentos aqui descritos.

Sistema de Abastecimento Alimentar Popular do Movi-
mento dos Pequenos Agricultores (SAAP)

Como pode ser observado neste relato, as resiste5ncias e os enfren-
tamentos protagonizados pelo campesinato brasileiro, na luta pela manu-
tençaHo de seu territo= rio e soberania, saHo uma constante. A experie5ncia do
Coletivo Terra expressa a luta dos mais de 30 milhoH es de brasileiros que re-
sidem em zonas rurais e estaHo divididos em cerca de 4 milhoH es de territo= -
rios em todo o paí=s (BOZA ; VÍNHA, 2020).

Apesar disso, as polí=ticas pu= blicas de infraestrutura de estradas e
transporte,  o cre=dito para a produçaHo agrí=cola e as compras pu= blicas da
agricultura camponesa e familiar  recebem apenas 15% dos cre=ditos,  en-
quanto o agronego= cio fica com a maior parte do fundo pu= blico destinado a
essas polí=ticas (85%). (BOZA ; VÍNHA, 2020). 

Nesse contexto, a demanda por uma articulaçaHo coletiva e perma-
nente entre os movimentos sociais organizados e=  uma premissa para que o
sistema da agroecologia camponesa ocorra, garantindo a soberania e auto-
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nomia dos processos de produçaHo e trabalho. Nessa perspectiva, o Movi-
mento dos Pequenos Agricultores – movimento que surge no ano de 1996,
no bojo da abertura neoliberal dos anos 1990 e passa a atuar no estado do
Rio de janeiro em 2013 – trata do objetivo de lutar pela soberania alimen-
tar, garantindo naHo apenas a permane5ncia na terra, mas tambe=m a organi-
zaçaHo polí=tica do campesinato, articulado atrave=s da produçaHo e do escoa-
mento dos alimentos agroecolo= gicos.

Estes que saHo produzidos pelos Sistemas Camponeses de ProduçaHo,
e, com a consolidaçaHo da luta, passam a constituir um Sistema de Abasteci-
mento Alimentar Popular (SAAP) que busca organizar a totalidade do pro-
cesso produtivo, abarcando as etapas de produçaHo, comunicaçaHo, transpor-
te,  distribuiçaHo  e  comercializaçaHo  de  alimentos  (SÍLVA,  2019).  Ísto,  naHo
apenas na perspectiva econo5 mica, mas sobretudo, na perspectiva da orga-
nicidade do campesinato, no horizonte da construçaHo de uma outra relaçaHo
entre o homem/mulher e a natureza, e na perspectiva do Poder Popular
(SÍLVA, 2019)

Trata–se de um sistema,  ao mesmo tempo,  polí=tico e econo5 mico,
que organiza a produçaHo, distribuiçaHo e escoamento dos Sistemas Campo-
neses de ProduçaHo a ele vinculados. As formas de comercializaçaHo envol-
vem feiras, doaçoH es atrave=s da campanha MutiraHo contra a Fome2, comerci-
alizaçaHo via sistema pro= prio3 e grupos de aplicativo de mensagens no celu-
lar.  Ale=m disso,  incorpora unidades de produçaHo de outros seis estados:
Goia= s, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Sergipe e Espí=rito Santo. Em
relaçaHo  aN  biodiversidade  dos  alimentos,  atualmente  esta=  cadastrado  na
base de dados do SAAP/RJ,  uma diversidade de 859 tipos  de  alimentos
ofertados aos consumidores.

Atualmente, no estado do Rio de Janeiro, a experie5ncia de abasteci-
mento popular de alimentos ocorre escoando a produçaHo camponesa e fa-
miliar de cerca de 21 territo= rios localizados do interior e litoral do Estado,
e realiza a comercializaçaHo  em Quatis,  Porto  Real,  Volta  Redonda,  Barra
Mansa,  Visconde de Maua= ,  Resende,  Campos dos Goytacazes,  Petro= polis,
Mangaratiba e na regiaHo metropolitana do RJ (Rio de Janeiro, Nitero= i e Pa-
queta= ).

2 Campanha nacional idealizada pelo MPA, lançada em 09 de abril, que tem como objetivo a
arrecadaçaH o e distribuiçaH o de alimentos da agroecologí=a camponesa da base do movimento
para apoiar famí=lias em situaçaH o de vulnerabilidade social e econo5 mica. 
3 O  MPA  possui  desde  2017  o  site  <www.cestacamponesa.com.br>,  plataforma  que  foi
cedida pela Rede Ecolo= gica, por meio do qual se realizam os pedidos de comercializaçaHo.
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Tabela 1: Territo= rios de localizaçaHo das famí=lias camponesas que partici-
pam do SAAP (elaboraçaHo pro= pria)

Fonte: Autores

Desde o iní=cio da pandemia da COVÍD-19, as formas de consumo,
comercializaçaHo e escoamento tiveram que ser alteradas, pela restriçaHo da
circulaçaHo de pessoas e mercadorias e pela diminuiçaHo das feiras livres –
fato que aumentou a demanda pelo escoamento dos alimentos produzidos
pelas famí=lias camponesas e promoveu uma articulaçaHo entre categorias de
trabalhadores urbanos do transporte, que passaram a participar do SAAP
(taxistas, mototaxistas e barqueiros).

Na e=poca do isolamento social, o trabalho do SAAP concentrou–se
no espaço Raí=zes do Brasil, localizado no bairro de Santa Tereza, capital do
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RJ.  O espaço, que abarcava outros serviços como restaurante e hospeda-
gem, converteu–se em Centro de Abastecimento Alimentar Popular,  pas-
sando a atuar exclusivamente na estruturaçaHo da logí=stica, organizaçaHo e
distribuiçaHo dos alimentos. Atualmente, sua estrutura de trabalho divide–
se nas seguintes brigadas: brigada de abastecimento externo (sistematiza-
çaHo, finanças e comunicaçaHo) e abastecimento interno (montagem de ces-
tas, logí=stica, estocagem e armazenamento). 

Especificamente na regiaHo metropolitana, o escoamento se manteve
atrave=s da Feira Camponesa, que ocorre sa=bados e quartas–feiras, e atrave=s
da comercializaçaHo de Cestas Camponesas. A comercializaçaHo de cestas e=
organizada atrave=s dos Nu= cleos Territoriais de Consumo, que somam 20
territo= rios, agrupando cerca de 65 bairros nas zonas sul, centro, e zona nor-
te no Rio de Janeiro, e nas cidades de Paqueta=  e Nitero= i. Os grupos saHo orga-
nizados atrave=s de aplicativo de mensagens de celular, e, atualmente, pos-
suem cerca de 3.411 cestantes ativos em todo o sistema de entregas da re-
giaHo metropolitana.

Desde o iní=cio dos decretos de isolamento social (contado a partir
de 22 de março) ate=  o dia 31 de julho, ja=  foram comercializadas cerca de
100 toneladas de alimentos, somando 5.337 pedidos de cestas camponesas.
Os dados representam um aumento de 128% em relaçaHo aN  fase histo= rica
anterior (2017–2020) contendo uma diversidade de 435 tipos de produtos
in natura ou beneficiados.

Neste relato, iremos expor duas açoH es que ocorrem atrave=s de es-
trate=gias de reciprocidade entre o Coletivo Terra e o Movimento dos Pe-
quenos Agricultores. Uma ligada aN  participaçaHo do Coletivo Terra ao SAAP,
por meio da comercializaçaHo dos alimentos produzidos pela base organiza-
da pelo coletivo, e que atende a demanda de comercializaçaHo dos Nu= cleos
Territoriais de Consumidores que ficam em Nitero= i, Paqueta=  e Rio de Janei-
ro. E a outra ligada aN s doaçoH es realizadas pelo Movimenta Caxias, que arti-
culou a doaçaHo de alimentos para um conjunto diversificado de territo= rios,
incluindo ocupaçoH es e quilombos.

Reciprocidade e comercialização entre o Coletivo Ter-
ra e o MPA: escoamento e comercialização pelo SAAP,
escoamento e doação por campanhas de solidariedade

A metodologia de exposiçaHo desse relato consistiu em observar a
experie5ncia analisada a partir da mediaçaHo teo= rica do documento polí=tico
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intitulado  Plano Camponês por Soberania Alimentar e Poder Popular,  que
apresenta  5 eixos para sua construçaHo  e  tem como perspectiva uma via
campesina de organizaçaHo da agricultura (SÍLVA, 2019).

Os cinco eixos presentes no plano consistem em: 1) campesinato,
histo= ria e memo= ria, 2) terra e territo= rio, 3) soberania, 4) nova base produti-
va, 5) nova geraçaHo camponesa e feminismo campone5s popular. O relato de
experie5ncia aqui analisado concentra–se no eixo 3 e 4 – soberania e nova
base produtiva, especificamente no item “abastecimento popular e agroe-
cologia”. 

Embora possamos afirmar que, pela natureza totalizante e holí=stica
das experie5ncias em agroecologia, todos os eixos perpassam o relato, en-
tendemos que a e5nfase do trabalho esteve em consolidar uma estrutura de
produçaHo de abastecimento alimentar ligada ao processo de comercializa-
çaHo, por um lado, e, por outro, ao aspecto da soberania entre os movimen-
tos sociais que atuam – soberania entendida, de acordo com os argumentos
de Silva (2019, p.53),  como aNquela ligada aN  “[...]  de poder popular [que]
conduz a experie5ncias no a5mbito territorial: enfrentamento aos projetos do
capital e produçaHo e reproduçaHo de autonomia relativa”.

a) diversidade produtiva e alimentar – Desde o iní=cio do isolamento
social, ja=  foram escoados pelo SAAP cerca de 3 toneladas e 170 quilos de 17
variedades de alimentos de 27 famí=lias da base camponesa vinculada ao
Coletivo Terra, dentre eles: banana prata, banana ouro, banana d’a= gua, la-
ranja bahia, limaHo galego, limaHo taiti, tangerina pokan, laranja pera, melado,
abo= bora, chuchu, abobrinha, queijo e ovos.

b) valorizaçaHo do campesinato, sua histo= ria e memo= ria; pelo SAAP
desenvolvemos duas experie5ncias comunicativas em articulaçaHo com o Co-
letivo Terra. Foram as experie5ncias  “Deu na Roça tem na Cesta”  e “Deu na
Cesta foi pra Horta”. 
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Figura 1 - Panfleto digital de comunicaçaHo que divulga o trabalho do cam-
pone5s Seu Ísmael (in memorian), produtor de limaHo galego e membro do
Coletivo Terra. 

A açaHo e=  parte  de  uma campanha internacional,  puxada pela Via
Campesina, intitulada  Fique em Casa, Produziremos seu Alimento,  e tem o
objetivo de demonstrar o papel da produçaHo familiar camponesa e agroeco-
lo= gica no momento da crise. Na articulaçaHo entre MPA e Coletivo Terra, foi
realizada uma comunicaçaHo com o campone5s Ísamel Silva, produtor de li-
maHo da variedade limaHo galego. 

A peça de comunicaçaHo4 foi distribuí=da nas redes sociais estadual e
nacional do MPA, e circulou nos 20 grupos de aplicativos de mensagem de
celular do sistema.

c) Fortalecimento dos vínculos sociais e políticos através da organiza-
ção de produção e abastecimento alimentar popular entre o campesinato e

4 A postagem pode ser acessada em:
 <https://www.facebook.com/barracacamponesa/posts/1710936425721680>
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as populaçoH es urbanas atrave=s da necessidade de implementar estrate=gias
de reciprocidade para garantir a distribuiçaHo e o acesso aos alimentos.

Vamos  nos  deter  nesse  ponto,  pois  essa  estrate=gia  aproximou  e
aprofundou os ví=nculos entre as organizaçoH es polí=ticas participantes, tendo
gerado  como  fruto  uma  importante  açaHo  de  solidariedade  desenvolvida
pelo Movimenta Caxias em aliança com MPA, atrave=s da campanha do Muti-
raHo contra a Fome, e que ocorreu atrave=s da articulaçaHo e mediaçaHo do Co-
letivo Terra. 

No me5s de maio, um integrante do coletivo Movimenta Caxias, Wes-
ley Teixeira, fez contato para acionar o Coletivo Terra com a demanda de
fornecimento de cestas para as famí=lias, tambe=m em condiçaHo de vulnerabi-
lidade, na cidade de Duque de Caxias. Ínicialmente, a disponibilidade do Co-
letivo Terra em atender a demanda garantiu o fornecimento de 400 cestas,
considerando o tempo de aprendizagem coletiva para um pedido de mais
de 20 mil cestas em um projeto que durou 3 meses. As 400 cestas ofereci-
das contemplavam nove produtos, pesando entre 7 a 9 kg de alimentos por
bolsa, com liberdade em disponibilizar os produtos da safra.
 Cada cesta recebeu 2 tipos de legumes, 2 tipos de frutas, 3 tipos de
verduras e 2 produtos minimamente processados. Serviram de ensaio e re-
flexaHo coletiva do potencial produtivo da regiaHo de Xere=m, Duque de Caxias
e Tingua=  e Nova Íguaçu.

Como resultado organizativo, estimulou a criaçaHo de diferentes gru-
pos de trabalho internos ao Coletivo Terra, permitindo uma maior seguran-
ça para atender um maior volume de cestas no me5s seguinte. Ao mesmo
tempo, mostrou a necessidade de uma articulaçaHo maior, para ale=m do po-
tencial produtivo do coletivo. E, assim, iniciou–se a busca por parceria tam-
be=m na perspectiva da solidariedade de classe, com o Movimento dos Pe-
quenos Agricultores – MPA,  que ja=  vinha desenvolvendo a campanha do
MutiraHo contra a Fome

Deste modo, o Coletivo Terra ampliou a articulaçaHo que ja=  existia
com o Movimento dos Pequenos Agricultores,  atrave=s  da entrega de ali-
mentos de 27 famí=lias para o sistema de distribuiçaHo do MPA, o SAAP, e
passou a organizar o abastecimento de cestas que seriam destinadas aN  doa-
çaHo. Ao juntarmos as forças coletivas, foi possí=vel a realizaçaHo de um forne-
cimento maior de cestas ao Movimenta Caxias. 

No me5s de junho realizou–se o fornecimento de 4 mil cestas e, em
seguida, no me5s julho, foram entregues mais de 6 mil cestas. O abasteci-
mento popular de alimentos garantiu a distribuiçaHo das cestas de alimentos
agroecolo= gicos livres de venenos para 28 territo= rios de periferia e insegu-
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rança  alimentar,  envolvendo  6  cidades  (Duque  de  Caxias5,  Bu= zios,  Cabo
Frio, Rio de Janeiro6, Queimados e Belford Roxo) e 4 territo= rios quilombo-
las7.  O saldo total de fornecimento de cestas ao Movimenta Caxias foi de
10.400 cestas, contabilizando um abastecimento alimentar e popular de 80
toneladas  de  produtos  agroecolo= gicos  oriundos  da  agricultura  familiar
camponesa. 

Atrave=s dessa articulaçaHo, a base camponesa vinculada ao MPA ga-
rantiu o escoamento de cerca de 8 toneladas de folhosas, oriundas da Asso-
ciaçaHo de Produtores do Vale do Lu= cios (Aproluc) em Tereso= polis, conten-
do cerca de 10 variedades de hortaliças: repolho, chico= ria, alface crespa,
lisa ou roxa, bro= colis, espinafre, coentro, ru= cula e cheiro verde. A açaHo teve
importa5ncia naHo somente econo5 mica, mas tambe=m polí=tica, pois permitiu
ao MPA ampliar e fortalecer a campanha do MutiraHo contra a Fome, e tam-
be=m realizar atividades de formaçaHo polí=tica e de estí=mulo aN  solidariedade
de classe com os camponeses envolvidos nas entregas dos alimentos para a
cesta do Movimenta Caxias.

A articulaçaHo recí=proca entre o MPA, o Movimenta Caxias e o Coleti-
vo Terra garantiu o abastecimento alimentar e popular para cerca de 10
mil famí=lias mais necessitadas, em um momento de emerge5ncia diante da
crise produzida no contexto da Pandemia de Covid–19. 

Considerações finais 

Este relato de experie5ncia buscou sintetizar as formas organizativas
desenvolvidas atrave=s de relaçoH es de reciprocidades e solidariedade, pro= -
prias  das  economias  populares  organizadas  pelas  classes  trabalhadoras,
entre o Movimento dos Pequenos Agricultores e o Coletivo Terra. Pelo ex-
posto, foi observado que, graças a essa aliança, ambas as organizaçoH es au-
mentaram sua capacidade de produçaHo,  abastecimento e escoamento de
alimentos agroecolo= gicos. Fato que naHo seria possí=vel isoladamente, e que
possibilitou um aumento da escala e da distribuiçaHo de alimentos.

5 Nas regioH es do Parque Centena= rio, Vila Opera= ria, Parque das MissoH es, CD–VÍDA (atendi-
mento psicolo= gico aN s ví=timas de viole5ncia dome=sticas) que fica na igreja Sto. Anto5 nio (Centro
de Caxias); Saracuruna, Parque Paulista, Comunidade Beira Mar, Bairro de SaH o Bento, Jardim
Gramacho, Bairro de Laureano, Parque Fluminense, Comunidade Pantanal, Morro de SaH o Pe-
dro, Parque Vila Nova (mais conhecido como “LixaH o”).
6 Nos seguintes territo= rios: Complexo do Lins, Parada de Lucas, Vila Ísabel, SaHo Bento (Ta-
quara), Acari, Campo Grande, OrganizaçaH o Casa das Pretas, Centro e Rocha Miranda.
7 Quilombo da Raza (Bu= zios), Quilombo do Espí=rito Santo (Cabo Frio), Quilombo de Maria Jo-
aquina (Cabo Frio) e Quilombo de Botafogo (Cabo Frio).
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Ale=m disso, o relato expressa o desenvolvimento de estrate=gias de
cooperaçaHo e reciprocidade que se diferenciam da pra= tica predato= ria e ex-
plorato= ria gerida pelo sistema agroalimentar hegemo5 nico. 

A experie5ncia,  ainda que organizada em pequena escala,  permite
naHo apenas concretizar a produçaHo e distribuiçaHo alimentar dessas organi-
zaçoH es, mas permite tambe=m desenvolver aprendizagens e conhecimentos
pro= prios de uma economia popular do sistema agroalimentar, englobando
desde os aspectos produtivos, ate=  os aspectos de estocagem, transporte e
armazenamento, comunicaçaHo e distribuiçaHo. Tambe=m permite a vive5ncia
cotidiana de outras racionalidades produtivas, que privilegiam a reprodu-
çaHo social e o ser humano em detrimento da apropriaçaHo privada dos lu-
cros, e, deste modo, se direciona a uma estrate=gia que incorpora a perspec-
tiva da soberania, da auto–organizaçaHo e do poder popular dos grupos em
luta.

Essas estrate=gias passam a organizar a forma social da vida e da
cultura desses grupos, mediando novas aprendizagens, formas de conheci-
mento e novos ví=nculos. Um importante fato a ser destacado e=  sua potenci-
alidade para constituir uma racionalidade alternativa que irradia das pra= ti-
cas concretas, construindo formas de conhecimento, açoH es e reflexoH es que
estimulem novas relaçoH es entre o homem e a natureza. 

E�  importante destacar, contudo, que esse processo e=  contradito= rio e
permeado por constrangimentos pro= prios da economia do capital,  e que
sua ocorre5ncia naHo depende de “boa vontade” apenas, mas sim da potencia-
lidade em construir  experie5ncias  concretas que produzam respostas aos
problemas enfrentados pelo campesinato fluminense. 

Deste modo, e=  preciso considerar suas limitaçoH es – em termos de es-
cala comparativa com os monopo= lios do agronego= cio, e tambe=m em termos
culturais – e desafios para auto–organizaçaHo coletiva, num cena= rio onde vi-
goram valores como competitividade e individualidade pro= prias do sistema
do capital. Deste modo, afirmamos seu cara= ter limitado em razaHo de seu al-
cance reduzido, representando um aspecto minorita= rio dentro do sistema
agroalimentar, caracterizado pela lo= gica predato= ria e genocida de explora-
çaHo dos bens comuns e do meio ambiente.
 Apesar disso, o que sugerimos e=  que saHo as experie5ncias concretas
realizadas  pelos  movimentos  sociais  que  impulsionam  estrate=gias  de
reciprocidade  no  interior  de  uma  economia  popular  que  resiste,  o  que
permite  convocar  uma  imaginaçaHo  polí=tica,  que,  por  sua  vez,  gere
descontinuidades  estruturais  para  a  alcançarmos  novas  formas
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institucionais de relacionamento entre o homem e a natureza em toda a sua
dimensaHo social, ambiental, e= tica e polí=tica.
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