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INTRODUÇÃO 

 
Percebeu-se uma identificação com as pessoas que viviam no campo e a partir 
disto lançou-se a proposta de continuar pesquisando a psicologia no contexto 
rural, só que na parte da agricultura familiar orgânica, há uma curiosidade 
muito grande de saber como é o trabalho das pessoas, que se propunham a 
trazer para a mesa dos consumidores alimentos mais saudáveis, além de 
preservar o meio ambiente, outro fator de interesse é estudar o trabalho na 
agricultura orgânica se o setor agrícola abarca um contingente populacional 
que trabalha no cultivo destes alimentos que é consumido pelo meio urbano, 
que expressa um manejo ecologicamente correto e que se encontram 
estratégias que auxiliam minimizar problemas advindos do meio ambiente, bem 
como ser uma área bem pouco conhecida pela psicologia. Portanto foi 
escolhido o bairro de Lagoa azul/RN zona norte, em presença de fortes 
agricultores familiares orgânicos. Lagoa Azul teve seus limites definidos pela 
Lei nº. 4.328, de 05 de abril de 1993, oficializada quando da sua publicação no 
Diário Oficial do Estado em 07 de setembro de 1994. A comunidade é mais do 
que uma categoria científico- analítica, é categoria orientadora da ação e da 
reflexão e seu conteúdo é extremamente sensível ao contexto social em que 
se insere. A Psicologia Social ao qualificar- se de comunitária, hoje, explicita o 
objetivo de colaborar com a criação desses espaços relacionais, que vinculam 
os indivíduos a territórios físicos ou simbólicos e a temporal idades partilhadas. 

 
OBJETIVOS 
Objetivo geral 
Identificar como a vivência da agricultura orgânica tende a expressar a 
indenidade social de modo dinâmico e contextualizado. 
Objetivos específicos 
Caracterizar o processo de trabalho da agricultura Orgânica familiar no bairro 
Lagoa Azul. 
Conhecer a percepção dos comerciantes e agricultores acerca da sua 
qualidade de vida e representação social. 
Identificar e caracterizar a entrega desses produtos no mercado de Natal. 

 
JUSTIFICATIVA 
O uso da expressão agricultura familiar é uma caracterização atual. De acordo 
com Schneider (2003), o surgimento dessa expressão no Brasil ocorreu em 
meados da década de 1990. Abramovay (1997) salienta que, até certo tempo 
atrás, a agricultura familiar era designada por “pequena produção”, “agricultura 
de subsistência” ou “agricultura de baixa renda”, embora sua importância, no 
cenário econômico e para o ambiente social, não fosse reconhecida. 



 
De acordo com Alves et al. (2009), existe no Brasil uma agricultura 
heterogênea, subdividida em dois grupos, conhecidos como “agricultura 
comercial ou patronal”, que são as grandes monoculturas com produção 
voltada para o mercado externo, e a “agricultura familiar”, com sua produção 
voltada basicamente ao mercado interno. 

 
Metodologia 

 
O presente trabalho originou-se de uma pesquisa de observação de 

campo, aliado a um embasamento de cunho bibliográfico com análise 
qualitativa, cujo objetivo se deu em compreender como a agricultura familiar se 
estabeleceu no bairro e como está forma de organização social atravessa a 
condição de vida das pessoas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
As práticas adotadas pelos agricultores agroecológicos de Lagoa Azul, 
proporcionam a conservação do solo, da água e da biota local garantindo a 
manutenção em longo prazo desses recursos naturais às atuais e futuras 
gerações, além de promover o aumento da qualidade de vida ao agricultor 
familiar. 
Em suma, destaque-se a importância da agricultura familiar para o 
desenvolvimento socioeconômico e a necessidade de intensificação das 
políticas públicas voltadas para a disseminação de métodos agroecológicos no 
cultivo, basicamente em virtude dos benefícios sociais, econômicos e 
ambientais gerados por essa prática. Ressalta-se também, a necessidade de 
estudos com dados mais recentes quanto à agricultura familiar e produção 
orgânica, a fim de conhecer a atual realidade desses segmentos e medir de 
forma mais aprofundada suas contribuições para o desenvolvimento 
socioeconômico nacional e regional. 
Foi comprovada que há o processo de agricultura familiar com engajamento de 
toda a família, mesmo as crianças estudando, não foi percebido pelos 
agricultores acerca da qualidade de vida e representação social, os mesmos 
acham que a qualidade de vida é boa, pois têm com quer trabalhar e sustentar 
suas famílias com educação e planejamento, em relação da colocação dos 
produtos no mercado são bem aceitos, eles fornecem para alguns 
supermercados, feiras e fazem feirinhas em alguns condomínios de natal com 
dias estipulados. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A agricultura orgânica, do ponto de vista governamental, é uma oportunidade 
de formulação de políticas públicas. O potencial brasileiro para a agricultura 
orgânica são os agricultores familiares excluídos da agricultura química. Essa 
modalidade pode contemplar, no mínimo, 70% dos agricultores brasileiros, 
aqueles que não possuem nenhuma força mecânica para realizarem suas 
atividades (FAO/INCRA, 2000). Políticas bem planejadas poderiam induzir o 
desenvolvimento desses agricultores marginalizados. 
É condição básica, no entanto, o agricultor deve ser devidamente capacitado. 
Conhecer os princípios da agricultura orgânica, os objetivos da visão da 
propriedade como um organismo, a integração da agricultura e da pecuária 



 
para fertilização do solo, a importância da biodiversidade, as práticas 
ecológicas de conservação e todos os outros conhecimentos para cultivar com 
eficiência técnica e econômica. 
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