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Os mercados agroalimentares alternativos, movimento social surgido em meados dos anos 
de 1970 num processo de engajamento coletivo em prol da superação das contradições que 
envolvem o sistema agroalimentar convencional, apontam para uma ressignificação dos vínculos 
rural-urbano no sentido de um reconhecimento social da complementariedade destes espaços, 
crivados de antagonismo e subordinação na lógica capitalista. Analisamos tais relações tendo como 
enfoque o movimento social Agricultura Apoiada pela Comunidade. Tal projeto, surgido no fim da 
década de 1960 em diferentes países como Japão, Alemanha e Dinamarca, e disseminado 
posteriormente para demais como França, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos - consiste numa 
forma de organização social de produção e gestão de sistemas agrícolas baseados em ideais 
solidários e preceitos ecológicos. Concepções ético-filosóficas acerca da relação sociedade/natureza 
e campo/cidade emolduram a proposição de uma rede horizontal de relações de reciprocidade em 
toda a gestão do ciclo produtivo agrícola, desde a produção ao consumo.    

Neste ensaio temos como objetivo introduzir uma analise sobre as novas concepções sociais 
de rural projetadas na afirmação de uma racionalidade econômica alternativa, delineada na 
articulação coletiva entre atores do campo e da cidade em sua busca por relações socioprodutivas 
éticas. Buscamos compreender o conjunto de elementos que mobilizam tais ações, tanto que toca ao 
viés simbólico, na perspectiva da valorização social da atividade agrícola em seu caráter 
multifuncional, quanto no que abrange aspectos relativos às práticas materiais engendradas na 
construção desta rede de produção, de intercâmbio e de consumo diferenciados, na qual se 
articulam, num peculiar transito entre fronteiras do campo e da cidade, diferentes racionalidades 
socioprodutivas, relações de escala e inovativas estratégias de operacionalização. 

A metodologia empregada na elaboração do artigo se baseia no levantamento bibliográfico e 
nos de trabalhos de campo realizados no Brasil e na Alemanha para a observação direta do 
funcionamento organizacional do movimento, bem como para aplicação de entrevistas abertas, 
cujas questões levantadas se relacionam, entre outros aspectos, à trajetória de vida que conduz tais 
atores a se aproximarem do campo e mobilizarem esforços coletivos no sentido da construção de 
uma proposta diferenciada de organização socioprodutiva de sistemas agrícolas.   

Palavras-chave: Agricultura Apoiada pela Comunidade; lógica da reciprocidade; relação 
campo-cidade; economias alternativas.   

 

Introdução 

 

A presente pesquisa tem como tema de investigação o movimento social intitulado 
“Community Supported Agriculture” (CSA), no Brasil, conhecido como Agricultura Apoiada pela 
Comunidade (AAC). Pretendemos analisar as ressignificações sociais imprimidas ao espaço rural 
no seio deste modelo de produção, consumo e distribuição de sistemas agrícolas de base ecológica, 
as quais evidenciam a constituição de um racionalidade socioprodutiva alternativa, (re)significada e 



viabilizada na construção de redes de apoio recíproco entre o campo e a cidade. Selecionamos como 
recorte espacial e foco de análise experiências do sistema Agricultura Apoiada pela Comunidade 
em curso na Alemanha em Freiburg, Berlim e Munique e, no Brasil, no município de Botucatu; no 
município de Campinas, ambos no interior do estado de São Paulo; e no município Maria da Fé, no 
Sul de Minas Gerais.  

A Agricultura Apoiada pela Comunidade - surgida em meados da década de 1960 em 
diferentes países como Japão, Alemanha e Dinamarca, e disseminada posteriormente para demais 
como França, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos - consiste numa forma de organização social 
de produção e gestão agrícola local baseada em ideais solidários e preceitos ecológicos. Concepções 
ético-filosóficas acerca da relação sociedade/natureza e campo/cidade emolduram a proposição de 
uma rede de relações horizontais, estreitas e atuantes, pautadas em relações de reciprocidade entre 
os membros, estes engajados em toda a gestão do ciclo produtivo agrícola, desde a produção ao 
consumo.  

A implementação prática do sistema AAC inicia-se com a formação de um corpo de 
investidores agrícolas, um grupo de consumidores que financia antecipadamente, mensal ou 
anualmente, os custos da produção agrícola de famílias produtoras.  Os participantes de um sistema 
de Agricultura Apoiada pela Comunidade se autodenominam membros ou coprodutores. Recusam a 
usual designação produtor/consumidor por defenderem que cada produtor é também um 
consumidor de sua produção e que cada consumidor, por sua vez, deve ser um coprodutor, já que 
participa ativamente em diferentes momentos do ciclo produtivo, desde o planejamento do que será 
cultivado, até os melhores métodos de encaminhamento do manejo, auxiliando ainda, na logística 
da distribuição da produção, e nas atividades de semeadura, colheita e reflorestamento em de 
sistemas de mutirão. Em algumas experiências, como a da cooperativa Gartencoop em Freiburg, na 
Alemanha, que possuí cerca de 200 associados, a propriedade da terra é coletiva. Em contrapartida, 
todos membros vinculados ao projeto recebem uma cota dos produtos colhidos semanalmente. 

As ações delineadas a partir da aproximação entre consumidores e produtores possibilita que 
a ponta inicial e a final do ciclo produtivo agrícola estejam conectadas no planejamento, condução e 
partilha dos processos e dos riscos inerentes a esta atividade, práticas societárias as quais, num 
horizonte a longo prazo, põem em cheque fundamentos da racionalidade econômica dominante. 
Como resultados de alcance imediato, podemos elencar duas consequências viabilizadas por esta 
forma de organização social do sistema produtivo. Em primeiro lugar, no âmbito do consumo, o 
sistema descarta a necessidade de certificação da produção agrícola de bases ecológicas e reduz o 
custo final do produto, sendo os próprios consumidores, organizados em conjunto com os 
produtores no formato de um Sistema Participativo de Garantia, os atores que escolhem, orientam e 
legitimam a adequação do manejo conduzido. Em segundo lugar, no âmbito da produção e da 
distribuição, temos a configuração de um mercado autogerido fundamentado em circuitos curtos 
que anula a necessidade de intermediários, comum aos processos de comercialização. Em realidade, 
na sua busca pela superação das contradições do sistema agroalimentar capitalista, o movimento 
nega uma possível auto-identificação enquanto prática de mercado, ainda que diferencial, já que 
buscariam, justamente, a supressão da necessidade deste por meio da construção de redes de trocas. 
A própria concepção de produto é questionada pelos membros quando narram que suas ações 
acessam um sistema produtivo, com todos elementos humanos e materiais que este envolve, e não 
simplesmente uma mercadoria.  

  Atualmente, somente na Alemanha, existem mais de 4.000 unidades de produção envolvidas 
em projetos AAC, reunindo mais de 100 mil pessoas. No Reino Unido, no Canadá e na França 
somam-se hoje, respectivamente, aproximadamente de 500, 1.000 e 1.500 fazendas vinculadas ao 
sistema.  Nos Estados Unidos, país que apresentou o maior crescimento em experiências de 
Agricultura Apoiada pela Comunidade nos últimos 20 anos, existe atualmente 1.650 unidades de 
produção conectadas a mais de 100 mil membros associados. Experiências de implementação de 



núcleos AACs no Brasil encontram-se em franca expansão com a incorporação progressiva de 
novos membros e unidades familiares de produção. Segundo dados de campo, atualmente os 
núcleos de AAC de Botucatu, Campinas e Maria da Fé congregam cerca de 400 associados.  Em 
todas experiências investigadas, os núcleos não acessam quaisquer apoio ou vínculo com o poder 
público, preferindo, intencionalmente, se estabelecerem ‘aformais’.   

 

1 -  Alternative food moviments  

A busca pela criação de outras relações sociais de mercado se insere no conjunto de 
imaginários políticos que emergem no pós-década de 1960, incorporando novas estratégias para a 
transformação social e redefinindo o papel do movimento antissistêmico para além da esquerda 
tradicional. Nestes, a política tradicional de esquerda não é substituída, mas sim entrelaçada a 
outros processos que se sobrepõem, sugerindo um campo diverso de construção política onde não 
existam respostas, planos e estratégias universais. Este novo imaginário da ação política envolve a 
construção de racionalidades socioprodutivas distintas, mediante a criação de formas alternativas de 
organização, tanto do processo produtivo, como do intercâmbio e do consumo (GIBSON-
GRAHAM, 2010; GOODMAN et. al, 2012; QUIJANO, 2014; SANTOS, 2002; WALLERSTEIN, 
2003; CÓRDOVA y PIMENTEL, 2013). 

Os alternative food moviements germinam neste cenário de ativismo social endossando o 
coro das vozes que expressam esperanças e visões de que o mundo pode e precisa ser transformado 
a partir da realidade presente, por meio de ações indissociáveis da esfera da vida política cotidiana. 
O movimento dos mercados alimentares alternativos surge, em seus diferentes formatos, desde a 
organização de mercados de produtores locais até cooperativas internacionais de comércio justo, em 
resposta às multifacetadas contradições do sistema agroalimentar industrial, em especial no que toca 
as relações de exploração imersas em sua expansão e reprodução. Suas críticas perpassam temas 
como insegurança alimentar e má nutrição, as quais atingem mais de um bilhão de pessoas no 
mundo; constrições sociais e ecológicas da agricultura intensiva e dependente de petróleo; 
questionamentos sobre o estilo de vida ocidental com dietas ricas em gordura animal e alimentos 
industrializados, bem como a decorrente desvalorização da atividade agrícola presente no 
paradigma da sociedade capitalista urbano-industrial (GOODMAN, et. al, 2012). De uma forma 
geral, seu manifesto se desenha na prática alimentar cotidiana pela perspectiva de que as pessoas, 
uma vez adquirindo seus alimentos e se alimentando de forma diferente, podem influir em todo um 
conjunto de processos do sistema agroalimentar (WILKINSON, 2010).  

Seu protesto envolve a construção formatos organizativos que dão forma a experiências 
econômicas alternativas, portadoras de uma racionalidade atípica à lógica da reprodução e do 
acumulo capitalistas (WILKINSON, 2010;  GOODMAN, et al, 2012, QUIJANO, 2014). Ao 
pautarem pela conquista de um melhor controle social tanto da produção, quanto da distribuição 
agroalimentar, tais formas de ativismo e experimentação econômica surgidas a partir da crítica ao 
mainstream convencional, buscam construir relações mais justas e igualitárias de mercado, como 
apontam Goodman et. al (2012): “The new politcs of food provisioning and global fair trade builds 
on imaginaries and material practices infused with diferente values and rationalities that challenge 
instrumental capitalist logics and mainstream wordviews (GOODMAN, et. al, 2012, p. 3).”  No 
posicionamento crítico às práticas capitalistas das indústrias de alimentos e das grandes redes 
varejistas, lançam relevo ao papel do consumo na criação de novos espaços de produção e de 
distribuição, ótica que induz à atribuição de novos valores e sentidos à conexão intrínseca entre o 
alimento e o processo produtivo que o gera.   

Wilkinson (2010) compreende a partir de dois campos catalizadores o conjunto das 
motivações e das estratégias alternativas dos movimentos sociais atuantes na reapropriação social 
dos mercados de alimentos, bem como dos atores que influem no espaço rural, sejam estas: as que 



partem de reivindicações de viés estético, mais particularista e de reconhecimento, e aquelas que 
defendem valores éticos, de abrangência universal, vinculados à ideia de redistribuição. A crítica 
estética está associada a valores relacionados à natureza, à tradição e à produção artesanal, 
refletindo a valorização do rural como espaço de raridade constantemente ameaçado pela invasão 
urbana e industrial. Em paralelo, estão os movimentos pautados em reivindicações universalistas 
com base nos desafios dos princípios da equidade social e da redistribuição. O Slow Food e os 
movimentos de comércio justo exemplificam estes diferentes perfis de manifesto social. O primeiro 
ancora seus valores na singularidade de localidades e de culturas alimentares geograficamente 
situadas, e o segundo, tem como objetivo redistribuir de forma igualitária os ganhos da cadeia entre 
a produção e o abastecimento. Neste último, o status especial de qualidade dos produtos se 
concentra no valor da justiça, definida como uma remuneração justa para os produtores rurais que 
permita a reprodução da unidade agrícola em condições dignas. Reconhecimento e redistribuição, 
ética e estética, se expressam de forma distinta e, por vezes, complementar, em estratégias 
particularistas ou de mobilização mais universalista, dependendo das demandas e dos termos nos 
quais estes movimentos negociam suas questões. Mas como linha geral, suas demandas de ação 
coletiva estão mais focadas para o mercado do que para o Estado, numa chamada ‘economização da 
política’ através da criação de circuitos alternativos de negociação impregnados de valores e 
sentidos morais (GIBSON-GRAHAM, 2010; GOODMAN et. al, 2012; WILKINSON, 2010). 

Quando ampliamos o escopo de agentes rurais que, em graus variados graus, têm adotado 
diferentes estratégias em suas tentativas de redefinir valores sociais a aquelas atividades rurais 
ameaçadas pela industrialização, nos quais se incluem o Estado e organismos multilaterais, por 
exemplo, podemos observar um apanhado de ações distintas baseadas em valores éticos e estéticos 
que se combinam de forma variável em cada situação, por vezes de forma dissonante, por vezes de 
forma complementar. Wilkinson (2010) assinala, entre propositores de pautas de caráter mais 
estético, os movimentos de demarcações de indicações geográficas, comuns na Europa onde temos 
o clássico exemplo da Região de Champagne, e que podem mesmo envolver enormes territórios e 
redes de circulação internacional, como a região dos pampas para a produção da carne argentina, e o 
país como um todo para o café colombiano, por exemplo. Entre as experiências portadoras de 
sentido ético, estão movimentos de reforma agrária e a Via Campesina protagonizando sua 
exigência pela redistribuição de bens primários; e o movimento da agricultura orgânica que, como 
um modelo alternativo, tem pretensões tanto universalistas como normativas em relação à 
agricultura industrializada. 

Trabalhando em redes de cooperação e influenciados por valores morais, os mercados 
cívicos alternativos buscam um controle social sobre os processos econômicos de produção, através 
da construção material e simbólica de ‘qualificações’, reconfigurando não apenas valores, mas 
também relações de tempo-espaço e estruturas de governança na lógica operacional de seu 
abastecimento alimentar cotidiano. Goodman et. al (2012) conceitualizam tais movimentos como: 
“reflexive ‘communities of practice’ of consumers and producers whose repertoires create new 
material and symbolic spaces in food provisioning and international trade” (GOODMAN et. Al, 
2012, p.7). Suas inovativas formas de organizar a produção, a distribuição e o consumo articulam 
performances éticas e estéticas a movimentos de re-localização permeados por uma atmosfera de 
reflexividade crítica em sua rotina de reprodução.  

As práticas dos movimentos econômicos alimentares alternativos recriam, de forma coletiva, 
a produção de conhecimentos sobre práticas de cultivo, hábitos de consumo e logísticas de 
distribuição, pontes entre produtores e consumidores que revelam conexões em construção entre os 
mundos da materialidade e dos sentidos. Tais movimentos recriam estratégias de provisionamento 
alimentar que contrariam a lógica dos mercados convencionais definindo diferentes práticas 
materiais, construções simbólicas de qualidade, modos de governança, redes de transações, 
imaginários políticos e conexões campo-cidade. Ainda que não estejam totalmente isolados do 
mercado capitalista em seu processo de reprodução, estes espaços econômicos alternativos, e suas 



inovativas formas de organização da produção, da distribuição e do consumo, desenvolvem-se a 
partir de distintas lógicas operacionais e sistemas de valores, numa contestação ao mainstream 
baseado no sistema produtivista agrícola de commodities e na corporativa indústria alimentar e 
varejista (GIBSON-GRAHAM, 2010; GOODMAN et. al, 2012; WILKINSON, 2010). 

Para Sabourin (2013), ainda que tenhamos visto a expansão das grandes redes varejistas de 
supermercados e, mais recentemente, a venda de produtos pela internet, a generalização do mercado 
capitalista e de suas trocas mercantis não se fez por completa até os dias atuais. A permanência de 
uma diversidade de mercados agroalimentares é explicada pelo autor pelo próprio caráter de 
sociabilidade que envolve a alimentação e o ato de comprar alimentos, ações que não se resumem a 
lógica comportamental economicista, mas que envolvem relações sociais personalizadas, ligadas ao 
ambiente doméstico e que trazem marcas de identidade. Nos mercados de proximidade onde, para 
além da relação de troca, o contato face a face entre o produtor e o consumidor permite desdobrar 
esta relação em uma reciprocidade, tem-se a produção de valores afetivos como amizade, 
reconhecimento mútuo, fidelidade e respeito.  

Este é o caso das cadeias curtas controladas socialmente por associações mistas de 
agricultores e consumidores, como no Projeto Agricultura Apoiada pela Comunidade. Produto e 
origem das relações interpessoais em rede e da ação coletiva, estas formas organizativas de mercado 
diferenciado produzem não apenas virtudes econômicas, colocadas em prática e reafirmadas em 
meio a relações de reciprocidade, mas também um conjunto de normas constituidoras de uma 
racionalidade própria. A recriação de formas alternativas de organização, tanto do processo 
produtivo, como do intercâmbio e do consumo, perpassa a construção de racionalidades 
socioprodutivas distintas, socialmente construídas, que refletem motivações não somente de viés 
econômico, mas, sobremodo, políticas e ideológicas (SABOURIN, 2013; WILKINSON, 2010; 
GOODMAN et. al, 2012).   

A ação social mobilizada na afirmação de mercados alternativos se reproduz, tal como um 
espelho e uma condição, no construto dos valores éticos compartilhados por seus atores. Pois é 
justamente este viés simbólico do campo dos sistemas de valores, presente na materialidade das 
relações econômicas, que torna possível uma compreensão mais aprofundada sobre os elementos 
norteadores de tais formas organizativas. A construção de uma rede de ação coletiva coesa, solidária 
e horizontal de circuitos de produção, consumo e distribuição de mercados agroalimentares 
alternativos, viabilizada por atores socialmente heterogêneos entre si, traz consigo a implícita 
perspectiva da necessidade do cuidado com o outro.  Assim, a própria interdependência inerente às 
diferentes dimensões do processo produtivo, entre o campo a cidade, passa a ser o veículo 
estratégico promotor de valores associados à lógica da reciprocidade. 

Tal reciprocidade se estabelece em uma sobreposição de planos, desde a simples permutação 
instrumental de benefícios materiais, à constituição de uma estrutura de relações reversíveis entre os 
sujeitos baseadas em valores éticos que transcendem o valor econômico.  Ainda que a reciprocidade 
não desconsidere esta dimensão de uma funcionalidade econômica, sua práxis se constitui para além 
de uma racional eficácia instrumental, a reciprocidade “produz valores e se retroalimenta deles” 
(SABOURIN, 2009). A múltipla consciência do o outro, redobrando-se e invertendo-se respectivas 
posições particulares antagonistas, é o ânimo orientador dos valores que contradizem a 
racionalidade instrumental da lógica da concorrência e do acúmulo capitalistas. Sob o prisma destes 
espaços compartilhados, abertos à tomada de decisões éticas, se colocam em cena novas maneiras 
de se compreender e de se praticar a economia. 

As estratégias que permeiam a prática da economia local em curso no projeto AAC, a partir 
do engajamento de produtores e consumidores organizados coletivamente em apoio recíproco entre 
o campo e a cidade, tem como palco um mundo rural (re)significado no conjunto da sociedade, sob 
o ponto de vista da experiência prática e simbólica. O novo está relacionado ao movimento dos 
atores, majoritariamente de origem urbana, que buscam na proximidade com o campo o exercício 



de outras formas de organização da produção, num contraponto a lógica do sistema agroalimentar 
capitalista. Neste processo, questionam a lógica econômica sobre as demais, compreendendo a 
atividade agrícola para além de uma profissão como qualquer outra, mas como modo de vida 
integrado ao conjunto da sociedade. Conferem, dessa forma, um conjunto de atribuições não 
somente produtivas à agricultura, trazendo à tona seu viés multifuncional, o que nos faz pensar 
sobre as novas formas de se entender e construir a ruralidade trazida por estes movimentos. 

2 – O rural como representação 

O que se compreende como ‘rural’ é, ainda que de forma vaga, altamente carregado do 
simbolismo. Na matriz do pensamento modernizador capitalista, temos a proeminência do mundo 
urbano e a construção de uma percepção do mundo rural como o espaço do atraso e-ou da ausência 
de infra-estrutura e de serviços necessários a lógica do modo de produção capitalista, como afirma 
Martins (1986): “O urbano é, portanto, o tempo em intenso movimento, a concretude em plena 
transformação, a expressão aparente [mas não única] do multifacetado modo de produção 
capitalista (MARTINS, 1986, p. 97)”.   Para além da paisagem distinta que remeteria a ausência ou 
presença de infra-estrutura determinada por uma divisão espacial do trabalho, a condição do que se 
compreende como rural ou como urbano irá envolver, ainda, formas diferenciadas de sociabilidade, 
de apropriação do tempo, da relação com a terra e de constituição de hábitos, em suma, visões de 
mundo em suas respectivas singularidades (MARTINS, 1986;  WANDERLEY, 2011; BELL; 1966; 
MURDOCH, 2014; SPOSITO e WHITACKER, 2006; CARNEIRO, 1998; FAVARETO, 2007). 

José de Souza Martins (1986) pontua a gênese teórica da dualidade campo-cidade na origem 
da sociologia rural que nasce como um viés da sociologia para dar conta da lacuna central própria 
da constituição do conhecimento sociológico geral, intrinsicamente atravessado por uma 
racionalidade capitalista. A sociologia, ciência surgida a partir de categorias intelectuais e critérios 
de raciocínio da sociedade capitalista, se vê diante da necessidade de explicar a coexistência de 
modos de vida formalmente periféricos ao capitalismo e o faz, de forma ambígua, a partir de 
referenciais da racionalidade capitalista vigente na estruturação do seu corpo de conhecimento. Esta 
ambiguidade fundamental se traduz na construção do conhecimento a partir de pares dicotômicos 
como tradicional-moderno; tradicional-racional; pré-capitalista-capitalista e rural-urbano 
(MARTINS, 1986; SANTOS, 2002b). A subdisciplina sociologia rural surge, assim, como campo 
específico para explicação deste universo sui generis, situando o campo como componente de uma 
dualidade cuja análise de significação se remete, numa relação de oposição, ao racionalismo 
capitalista e moderno. 

Os diferentes modos de vida rural e urbano, embora admitida sua existência coetânea, são 
relacionados na sociologia rural nascente numa sequencia temporal linear e distinguidos entre si 
pelas concepções de tradicional e de moderno, por vezes recorrendo a categorias sociológicas do 
medieval secularizadas. A classificação de diferentes modos de vida como atípicas 
descontinuidades na lógica temporal associada à ideia de progresso histórico, acaba por reificar uma 
auto-explicação da sociedade capitalista, a qual se identifica como tempo presente e renega o que 
não cabe a ela diferentes e residuais temporalidades. A sociologia rural surge como na reivindicação 
de resposta a chamada “crise” do agrário e, ao refletir sociologicamente sobre tal crise, suscita um 
mecanismo de diagnóstico que se compromissa com a dominação urbana, como afirma Martins 
(1986) “a crise está sendo interpretada a partir da perspectiva da expansão do urbano sobre o 
rural, na medida em que o conhecimento científico está fundado no mundo urbano e na expansão 
das cidades (MARTINS, 1986, p. 25)”. Como resposta não apenas teórica, mas também, 
efetivamente, política a crise, se apresentam a proposta de modernização, de urbanização e, por fim, 
de superação do rural. A sociologia rural, enquanto ferramenta instrumentalizada para o 
aprimoramento de um sistema econômico induz, implícita e explicitamente, à hegemonia do urbano 
sobre o rural. Neste empenho, apresentaria como resultado final de seus questionamentos a própria 
aniquilação de seu objeto de conhecimento (MARTINS, 1986).   



A qualificação de um rural idealizado como espaço reduto do arcaico, em antagonismo ao 
urbano moderno, tem sido recentemente questionada por novos princípios teóricos que levam em 
consideração a reelaboração cultural e simbólica destes espaços. A crescente hibridização de 
elementos da cultura material capitalista e da modernidade no campo, bem como a emergência de 
uma racionalidade ambiental que se apropria do rural, ainda que de forma esvaziada por um 
concepção urbana de natureza jardinada na qual não se problematizam aspectos sociais rurais 
centrais, como a questão do campesinato e do acesso a terra, por exemplo, têm fomentado novas 
reflexões teóricas sobre o papel do rural no conjunto da sociedade. Destacam-se nestas abordagens 
a sinalização de diferentes possibilidades de percepção do rural e da relação campo-cidade que 
emergem a partir de dinâmicas complexas da sociedade contemporânea e que trazem consigo a 
ideia de renascimento do rural, agora associado à ideia de natureza, meio ambiente e, na crítica pós-
moderna, associado à noção de decrescimento. 

Destacamos que a visão linear de oposição entre o campo e cidade, na qual se incluí a 
característica subalternização do primeiro numa posição subordinada e hierarquizada em relação ao 
urbano, são produto de uma construção representativa da própria sociedade, baseada na 
metalinguagem de um modo de produção capitalista e de sua reprodução em todas as formas de 
sociabilidade, como ressalta Martins (1986): “Tanto o meio social qualitativamente distinto urbano 
quanto o meio social qualitativamente distinto rural são realidade construídas no nível do 
conhecimento (MARTINS, 1986, p. 31)”. Compartilhamos da compreensão destacada em Martins 
(1986), assim como em Carneiro (1998), de que tais dicotomias são categorias social e 
cientificamente construídas em situações determinadas, e não categorias auto-contidas a serem 
consideradas num esquema interpretativo. 

Por outro lado, não consideramos frutífero adotar uma postura interpretativa antidualista, 
numa negação da dualidade do rural e do urbano que os reduz a mera ficção ou mistificação e que 
poderia, como alerta Martins (1986), em nome da crítica, lançar mão de uma tentativa de teorização 
totalizadora que negligencia aspectos importantes do campo e da cidade. A dualidade, e o seu 
produto conceitual que impregna sentidos ao rural, representam perspectivas de comprometimento 
reais de grupos sociais reais e específicos, bem como de suas demandas de reprodução do espaço.  

3- A crítica pós-moderna 

Categorias sociológicas expressam visões de mundo e percepções de mudança, colonizam 
modelos de sociedade.  Enquanto categorias analíticas, informam e alimentam categorias 
classificatórias de operacionalização, como no caso das políticas públicas e dos estudos estatísticos 
sobre o espaço rural. Uma vez instituída, a própria noção político-administrativa do que é rural 
acaba por perpetuar, por sua vez, seus repertórios interpretativos de tipologias como um lastro 
balizador para as categorias analíticas. O cuidado de não se naturalizar a categoria de rural envolve, 
necessariamente, o cuidado de não se colar a categoria operatória à analítica. São distintas 
percepções, a primeira funcional, administrativa, geralmente atrelada a aspectos morfológicos como 
formas de uso da terra e demografia; e a segunda, da esfera da construção de conceitos.  Nesta 
última, se abrem possibilidades para diferentes olhares sobre o rural, suas práticas discursivas, 
relações políticas e símbolos imateriais.   

Sem a abertura para novas miradas sobre o rural, somos compelimos à reprodução do 
paradigma moderno-colonial-capitalista de sociedade. Repensar as relações sociais num horizonte 
emancipatório traz consigo o desafio de se tematizar a relação campo-cidade sob outras 
perspectivas para além de abordagens já cristalizadas. Neste caminho, emergem lacunas teóricas 
que remetem a questionamentos a respeito de como lidar com a diferença entre campo e cidade de 
forma não dicotômica e reificada. Debruçados sobre estes dilemas, autores da crítica pós-moderna 
vem defender a importância de se trazer luz ao processo histórico que fecunda tais categorias e 
através do qual grupos e indivíduos passam a identificar suas vivências espaciais. Orquestrados na 
polissêmica concepção de ‘ruralidade’, noção que oferece um tratamento mais sensível à 



complexidade de seus sentidos subjetivos, processuais e diversos, destacam o caráter socialmente 
construído do que se entende como rural, trazendo à tona uma pluralidade de percepções que 
rompem com tipos ideais essencializados.   

A crítica expressa em Pahl (1968) destaca a crescente mobilidade dos indivíduos em seu 
transito por diferentes espaços, descontinuidades entre as fronteiras do campo e da cidade impressa 
na configuração de novas redes de papéis em relações de interconhecimento, de transito de valores 
éticos e estéticos nos quais se acionam uma mescla de identidades e representações. Murdoch 
(1993) defende o rural não como essência, mas como experiências rurais que incluem tanto a 
construção social dos atores em seu cotidiano, quanto a dos cientistas sociais. Ao enfatizarem as 
“experiências rurais”, se contrapõem a tipologias arbitrárias, pouco ancoradas no social, em geral 
cativas da produção de um conhecimento apartado do fenômeno real em sua heterogeneidade de 
vivências. Desconstroem assim, o modus operante científico baseado em tipologias prévias com 
seleção de determinados critérios, mesmo espaciais.   

A abordagem pós-moderna procura compreender os movimentos deste, assim chamado, pós-
rural, não pela simples derrocada do uso de conceitos universais e globais sobre a relação rural-
urbano, mas pelo redirecionamento do foco para sobre como estes espaços são criados, mostrando o 
poder de certos atores de imporem suas ruralidades sobre outras. Preocupados em compreender 
como o par campo-cidade vem produzindo significado e explicação nos estudos sociais e 
geográficos sobre o rural, acabam por revelar relações de poder presentes, ainda que nem sempre 
evidentes, nas classificações tipificadas. 

4 – Novas ruralidades e o Projeto Agricultura Apoiada pela Comunidade 

A heterogeneidade das experiências do Projeto Agricultura Apoiada pela Comunidade em 
cada núcleo estudado, tanto na Alemanha quanto no Brasil, traduz o sentido de comunidade 
resgatado pelo movimento, que não estipula um formato organizativo rigidamente padronizado ou, 
tão pouco, busca se vincular a tipos idealizados de ativismo com qualidades específicas de 
posicionamento político ou comportamental. O perfil dos membros que constroem as experiências 
de CSA é heterogêneo entre as regiões e mesmo no interior dos núcleos, as motivações relatadas 
abrigam um amplo campo de questões como alimentação saudável, meio ambiente, soberania 
alimentar e militância política, por exemplo. Esta ampla gama de motivações confluí, todavia, para 
a prática de um reconhecimento e de uma valorização social da interdependência dos caminhos 
percorrido na produção, distribuição e consumo de alimentos. A imersão nos processos inerentes a 
ao circuito faz-se, assim, o elemento catalizador dos esforços dos atores envolvidos. A comunidade 
presente no movimento ganha coesão, em ambos os países, neste sentimento de coimplicação, um 
sentido de ‘ser-em-comum’, investido de coordenadas éticas que orientam a busca pela superação 
das fronteiras entre consumo e produção, entre o campo e cidade.  

Em suas estratégias, resgatam práticas antigas e recriam novos mecanismos sociais de 
reapropriação das condições materiais da vida, numa contestação ao padrão de desenvolvimento 
agrícola vigente, altamente impactante ao ambiente e socialmente injusto. Impasses que remetem a 
necessidade de uma maior integração entre princípios e práticas do sistema produtivo agrícola como 
um todo, a qual envolve, necessariamente, uma reflexão crítica sobre como são estabelecidas as 
conexões entre o rural e o urbano. Quando questionados sobre as potencialidades de tal formato de 
organização socioprodutiva, é comum os membros do AAC destacarem, em primeiro lugar, os 
benefícios direcionados a quem produz e em seguida, os vínculos de confiança estabelecidos nesta 
parceria.   

 

 



Acho bacana a proposta de deixar o consumidor mais próximo do produtor, 
de ser mais sustentável, de estar ajudando o cultivo dele. Fora a qualidade. A 
vantagem maior que eu vejo é a financeira mesmo, a do dinheiro estar 
circulando entre pessoas que você conhece, isso é a coisa mais bacana, e de 
ter garantia do produto de onde ele está saindo. (ENTREVISTADO A, junho 
de 2014). 

 

Achei interessante essa proposta de ajudar, incentivar os agricultores, porque 
a gente sabe que trabalhar com agricultura hoje em dia tem que ter muita 
coragem mesmo, essas mudanças climáticas... Para mim é uma forma de 
poder agradecer, me sinto privilegiada de poder estar comendo legumes e 
verduras tão frescos (ENTREVISTADA B, junho de 2014). 

 

 As falas acima são de membros do AAC de Botucatu, no interior de São Paulo. Os 
entrevistados residem na área urbana do município e frequentam o sítio do agricultor uma vez por 
semana para recolherem sua cota de produtos. Além disso, valorizam a participação em atividades 
como reuniões de organização e mutirões.  No trecho abaixo temos uma narrativa que sinaliza o 
sentido impresso à aproximação dos membros citadinos à realidade do campo: 

 

Venho sempre com as minhas filhas, para elas também verem essa coisa 
bacana. No supermercado, já tá lá, então, da onde é que vem né¿ Aqui é bem 
melhor por isso. É bem mais prazeroso estar convivendo com este espaço do 
que com o espaço urbano, é importante para a gente participar para entender 
um pouco mais sobre como é esse processo (ENTREVISTADO A, junho de 
2014).  

 

No Brasil o projeto AAC encontra-se em processo de expansão, mas foi implementado 
recentemente e está no momento de definir, passo a passo, seus contornos. A Alemanha é um país 
que já apresenta, em comparação ao Brasil, maior acúmulo de experiências em projetos da 
Agricultura Apoiada pela Comunidade. O debate sobre a agricultura solidária se encontra bem 
avançado neste último país, e as considerações críticas presentes nestas experiências acerca do 
consumo desmedido e da desigualdade na distribuição dos ganhos trazem remetem a um horizonte 
de busca por outras formas de realização da vida material, não apenas econômica, mas também 
social e, portanto, de decisão política, como expresso na narrativa abaixo:  

 

I like to work on the field, grow my own and our vegetable, this very satisfy 
me to work in the soil. And also the economic idea, political, this is very fine 
to me to think we are doing it together. This satisfy me, something to do 
together, not to buy, when you do, when you create something together.  It´s 
very health, and also, I like community (ENTREVISTADA C, agosto de 
2014). 

 

 



O eixo das estratégias investigadas no projeto AAC se desdobra sobre a retomada de um 
vínculo rompido nos circuitos capitalistas de produção por meio de ações socioeconômicas 
baseadas em valores éticos como a solidariedade, a reciprocidade e o sentimento de uma 
“comunidade” cujo pertencimento dissolve fronteiras rígidas entre o campo e a cidade. Frente aos 
constrangimentos sociais e ambientais do modelo produtivista hegemônico, a AAC traz, assim, a 
concepção desta latente necessidade de aproximação entre os desafios de quem produz no campo e 
as práticas cotidianas de alimentação da sociedade, recriando, para tanto, formas alternativas de 
organização da produção e da distribuição.   

Considerações finais 

O reconhecimento da implicação entre as diferentes pontas da cadeia produtiva da atividade 
agrícola é o ponto de partida da conformação de valores éticos que tanto reafirmam, quanto 
requalificam, a conexão social e espacial das práticas econômicas envolvidas. O vínculo 
estabelecido no projeto AAC é aquele que se estabelece no reconhecimento da interdependência 
entre o campo e a cidade e dos efeitos destes diferentes espaços e suas contribuições na existência 
um do outro. Coloca-se em cena, desta forma, a tarefa de se praticar o reconhecimento do ‘ser-em-
comum’, com as potenciais implicações deste reconhecimento na promoção de espaços de decisão 
investidos de coordenadas éticas. Rural e urbano, espaços marcados por relações de dualismo, 
ambiguidade e subordinação são assim ressignificados em sentidos e práticas de 
complementariedade e reciprocidade.    

Buscamos neste artigo contribuir para discussão da dualidade rural-urbano descortinando 
sua gênese teórica, compromissos e limites de sua constituição como realidade social a partir de 
determinadas condições e circunstâncias sociais, como nas relações capitalistas. Persistimos na 
leitura da diferença não de forma a reificar a dicotomia, o essencialismo e homogeneidade destes 
espaços, mas sim na perspectiva se de um rural ressignificado pelos sujeitos sociais numa contínua 
e processual relação de alteridade entre o campo e a cidade. Este é o fio condutor para a reflexão 
crítica dos novos processos socioprodutivos em curso no mundo rural, suas continuidades, rupturas 
e sobressignificações. Reconhecemos, portanto, as particularidades processuais inerentes a estes 
espaços não como categorias fechadas autoexplicativas, mas que necessitam ser construídas e 
reconstruídas tendo em perspectiva a multiplicidade de processos em curso na realidade. 
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