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RESUMO 

 

Os estudos sobre o consumo ganham relevância com o passar das décadas. Sabe-
se que o ato de consumir está intrinsicamente relacionado a utilização de recursos 
naturais e distintos aspectos socioculturais, fazendo com que, através de sua 
prática, diversos significados sejam evidenciados. Neste trabalho busca-se 
evidenciar a possibilidade da construção de novos modelos de desenvolvimento, 
protagonizados pelos atores locais como forma de ação na e para a região. Toma-se 
como objetivo geral analisar como o consumo de alimentos da agricultura familiar 
local se faz presente na região do Vale do Rio Pardo (RS), influenciando o 
desenvolvimento regional a partir da visão dos consumidores. Tendo como base 
uma metodologia qualitativa, os dados foram coletados por meio de entrevistas 
semiestruturadas com cinco agricultores e 35 consumidores de cinco feiras. Os 
dados foram interpretados por meio da análise de conteúdo. Dentre os resultados 
encontrados, foi possível perceber as diferentes formas de construir as feiras, 
passando por agregar agricultores familiares que utilizam o modo de produção de 
base agroecológica, bem como agricultores que realizam a produção de forma 
convencional. Constata-se que os consumidores possuem idade média de 51 anos, 
nível elevado de escolaridade (ensino superior ou pós-graduação) e alta renda. Para 
além da saúde e da qualidade dos alimentos, os consumidores optam por produtos 
locais, porque acreditam que o ato de consumir localmente contribui para o 
desenvolvimento da região, trazendo como elementos norteadores a autonomia 
financeira dos agricultores familiares, a permanência dos jovens no campo e o 
fortalecimento da economia local. Por fim, conclui-se que, na região, há atores que 
buscam exercer sua cidadania por meio do consumo. Esses atores percebem que a 
partir do consumo é possível fortalecer o local e a região do Vale do Rio Pardo. As 
feiras são uma estratégia para a promoção da diversidade alimentar local que 
proporcionam a soberania e a segurança alimentar da população da região.   

 
Palavras-chaves: Consumo de alimentos. Desenvolvimento regional. Feiras. 
Perspectiva Orientada ao Ator.  
 

 

 



ABSTRACT 

 

The studies about consumption are gaining relevance as the decades pass. It is 
known that the act of consuming is intrinsically related with the utilization of natural 
resources and distinct socio-cultural aspects, revealing through its practice distinct 
meanings can be highlighted. This work aims to give evidence the possibility of 
construction of new development models, led by the local actors as a way of action in 
and for the region. It is taken as general objective analyze how the food consumption 
of the local family farmers is present in the region of Rio Pardo Valley (RS). By 
having as base a qualitative methodology, the data were collected by semi-structured 
interviews with five farmers and 35 consumers of five farmers markets. The data 
were interpreted by the mean of contend analyze. Among the results found it was 
possible to perceive the different ways of creating the farmer market, aggregating 
either small holder farmers with the production based in agroecology premises, also 
farmers with conventional production. The average age of the consumers is 51, high 
level of education (graduated and post graduated) and high income. Besides health 
and food quality the consumers also choose by local products, because they believe 
that the act of consume locally contributes for the development of the region, playing 
as directing elements the finance autonomy of the small holder farmers, making 
agriculture attractive to the young farmers and enrichment of the local economy. At 
last, it is concluded that in the region there are actors that seek to exercise their 
citizenship by mean of consumption. These actors realize that through consumption it 
is possible to strength the local and the Rio Pardo Valley region. The farmer market 
is a strategy to promote the local food diversity and promote governance and food 
security for the population of the region. 

 
Keywords: Food consumption. Regional development. Farmers markets. Actor 
Oriented Perspective.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas décadas recentes, muitos estudos1 em nível internacional têm se 

dedicado a compreender o papel do consumo nas sociedades contemporâneas. O 

tema, um tanto polêmico, é abordado a partir de perspectivas teóricas bastante 

distintas, ora sendo analisado a partir da manipulação do capital e da futilidade dos 

consumidores, ora compreendido como uma prática sociocultural que envolve 

diversos fatores simbólicos relacionados às culturas e identidades dos indivíduos. 

Independente das perspectivas teóricas utilizadas, sabe-se que os produtos 

consumidos envolvem o uso de recursos naturais, transações econômicas, saberes 

e conhecimentos distintos, afetando, portanto, o ambiente, a economia e as relações 

sociais, elementos-chave para o desenvolvimento.  

 Esse debate ganha palco com a crescente preocupação em direcionar o 

desenvolvimento para padrões ambientais menos impactantes ao meio natural e 

socialmente mais justos. Em boa medida, são discussões que surgem a partir da 

ineficácia do modelo de desenvolvimento econômico estabelecido principalmente a 

partir do período pós-guerra, tendo como estratégias básicas a modernização da 

agricultura, o incentivo para o crescimento urbano e a produção industrial (PREISS, 

2017).  

A modernização da agricultura aconteceu através da chamada “Revolução 

Verde”, um modelo de produção agrícola baseado no uso intensivo de agrotóxicos e 

de fertilizantes sintéticos que buscava a produção em larga escala para fornecer 

alimentos em quantidade e a baixos preços através da industrialização dos 

alimentos (ANDRADES; GANIMI, 2007; GOODMAN; SORJ; WILKINSON, 2008). 

Argumentava-se que esse poderia ser o caminho para solucionar a fome. De fato, a 

Revolução Verde propiciou o aumento da produção mundial de grãos em 267% 

entre 1960 e 2010 (ABRAMOVAY, 2012). Mas essa produção, baseada na 

monocultura e no uso intensivo dos recursos naturais, não foi efetiva em acabar com 

a fome que segue crescendo. Mais do que isso, este modelo conhecido como 

agricultura convencional tem gerado uma série de problemas ambientais e sociais 

que faz com que parcelas da sociedade questionem cada vez mais as formas de 

produção, procedência, qualidade e impactos dos alimentos.  

                                                           
1 Como exemplo cita-se Daniel Miller (antropólogo), Mary Douglas (antropóloga), Nestor Canclini 
(antropólogo) e Fátima Portilho (socióloga).    
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Neste processo, alimentos artesanais, produzidos localmente por diferentes 

culturas territorialmente enraizadas, passam a ser valorizados, levando a outro 

fenômeno, a relocalização alimentar, que tenta se contrapor ao processo de 

globalização alimentar, ressignificando os atores, os territórios, as formas de saber, 

fazer e consumir alimentos (PREISS, 2017). Soma-se a preocupação com os 

problemas ambientais, as mudanças climáticas e a desigualdade social. Assim, um 

debate já antigo promovido pelo movimento ambientalista sobre a busca de estilos 

de vida mais sustentáveis e justos levam à emergência de um consumidor mais 

crítico, que busca por meio de seus atos de compra atuar de forma a contribuir com 

a sociedade.  

Entre as abordagens teóricas utilizadas para analisar o fenômeno da 

relocalização alimentar, está a perspectiva das Cadeias Curtas de Abastecimento 

Alimentar (CCAA)2, na qual comercializam-se produtos de qualidade diferenciada, 

produzidos e comercializados por atores locais e gerando um encurtamento das 

distâncias entre quem produz e quem consome (RENTING; MARSDEN; BANKS, 

2017).  

Outro elemento relevante de ser considerado nesta perspectiva se relaciona 

ao potencial de menor impacto ambiental devido a redução das cadeias, conforme 

explica Darolt et al. (2016, p. 162), com a diminuição do “impacto ambiental pela 

redução de embalagens (plásticas), pelo menor gasto energético com transporte, 

além de permitir a obtenção de um preço mais justo pela mercadoria”. Assim, essas 

experiências atuam em contraposição aos circuitos longos de comercialização, em 

que longas distâncias são percorridas entre a produção e o consumo dos alimentos, 

além de envolverem um número mais amplo de intermediários entre o agricultor e o 

consumidor (DAROLT et al., 2016). Para esses mesmos autores, os mercados locais 

e os Circuitos Curtos de Comercialização (CCC), em conjunto com a agroecologia, 

podem impulsionar o desenvolvimento local. Na perspectiva de Rambo e Freitas 

(2019),  

 

 
 
 

                                                           
2 Ainda que a perspectiva proposta por Marsden, Banks e Bristol (2000) na tradução literal seja 
chamada de Cadeias Curtas de Abastecimento Alimentar (CCAA), no Brasil muitos autores utilizam a 
expressão circuitos curtos de comercialização de forma equivalente.  
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ressurgem como uma possibilidade de fomentar economias locais, inclusive 
periféricas, proporcionar acesso a alimentos variados e frescos, capazes de 
proporcionar soberania e segurança alimentar e nutricional. Vale ressaltar 
que na construção e fortalecimento destes circuitos locais de produção-
consumo, o papel do consumidor é essencial (RAMBO; FREITAS, 2019,              
p. 127). 

 

Assim, esta dissertação toma o consumo como tema central, mais 

especificamente, a investigação teve como foco o consumo de alimentos em feiras 

da agricultura familiar na região do Vale do Rio Pardo-RS. Argumenta-se que o 

consumo é uma necessidade biológica que precisa ser suprida diariamente, além de 

apresentar um papel-chave no desenvolvimento da região. 

As feiras são espaços de interface entre os produtores e os consumidores em 

que alimentos produzidos localmente circulam, promovendo renda, saúde, 

segurança alimentar e trocas de saberes.  

Entendendo que os consumidores são atores essenciais para a construção de 

diferentes modelos de desenvolvimento, torna-se relevante compreender o que faz 

com que os consumidores busquem as feiras em detrimento de outros canais de 

abastecimento. Nesse sentido, esse estudo apresenta como problema de pesquisa: 

de que maneira o consumo de alimentos da agricultura familiar local influencia o 

desenvolvimento regional. O objetivo central desta pesquisa é compreender como o 

consumo de alimentos da agricultura familiar local influencia o desenvolvimento 

regional, a partir da visão dos consumidores do Vale do Rio Pardo. Três objetivos 

específicos ajudam a responder o objetivo central: 

a) Compreender de que forma os agricultores enquanto atores coletivos 

constroem feiras na região; 

b) Descrever o perfil socioeconômico e as motivações dos consumidores das 

feiras locais; 

c) Analisar como os consumidores enquanto atores sociais percebem a sua 

contribuição para o desenvolvimento regional. 

 Buscando contemplar esses objetivos, utilizou-se na coleta de dados 

entrevistas semiestruturadas, observação participante, caderno de campo e registro 

fotográfico, tendo como procedimento para a análise dos dados a análise de 

conteúdo de Bardin (1977).   
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Para a análise teórica propõe-se o uso combinado de três abordagens: o 

Desenvolvimento Regional, a Perspectiva Orientada ao Ator (POA) e os Estudos 

sobre consumo.  

Em relação a importância dessa pesquisa ressalta-se, primeiramente, a 

vinculação do elemento central com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), na qual dos 17, nove tocam diretamente nas questões alimentares, 

demonstrando a centralidade que os alimentos têm na contemporaneidade, seja 

como fonte de vida e de nutrição, bem comercial e econômico, ou ainda, como um 

elemento da natureza presente em diferentes biomas.   

Em termos acadêmicos, buscou-se trabalhos que utilizaram a Perspectiva 

Orientada aos Atores para analisar o consumo. Encontrou-se somente uma 

dissertação, do autor Aldrighi (2020). Em sua pesquisa de dissertação3, ele buscou 

compreender as atitudes de consumo e de produção que não permitiram a feira 

alcançar suas metas de comercialização projetadas, ao mesmo tempo em que a 

feira permanece em funcionamento, no entanto, sem autonomia no quesito 

financeiro. A pesquisa4 de Jaeger (2016) intitulada “Comportamento do consumidor 

de produtos orgânicos da Ecovale” foi o único trabalho encontrado na região que se 

aproxima da temática ao investigar o perfil dos consumidores de produtos de base 

agroecológica da Feira da ECOVALE, comparando com os consumidores da Feira 

dos Agricultores Ecologistas de Porto Alegre. No entanto, a pesquisa possui um 

caráter quantitativo, não sendo explorado questões voltadas às motivações e às 

percepções dos consumidores. Também não se abordou o consumo na perspectiva 

do desenvolvimento.  

Ainda que estes dados sejam de uma rápida revisão da literatura referente à 

produção acadêmica sobre o tema, fica claro que há um campo a ser explorado. 

Assim, acredita-se que a abordagem aqui utilizada foi ainda pouco explorada, pois 

existem poucos trabalhos que utilizem a POA vinculada à percepção dos 

consumidores relacionando ao tema desenvolvimento regional. Considerando que 

até o momento não foi realizado nenhum estudo no Programa de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento Regional da Universidade de Santa Cruz do Sul (PPGDR) que 

aborde tal temática, espera-se ainda que este estudo inaugure esta discussão no 

                                                           
3 Dissertação defendida no programa de Pós- Graduação em Desenvolvimento Territorial e Sistemas 
Agroindustriais da Universidade Federal de Pelotas. 
4 Trabalho de Conclusão apresentado ao Curso de Administração da Universidade de Santa Cruz do 
Sul.  

http://repositorio.ufpel.edu.br:8080/browse?type=author&value=Aldrighi%2C+William+Borges
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PPGDR, abrindo possibilidades de novas investigações. Mais do que realizar uma 

microanálise centrada nos indivíduos, o trabalho buscará compreender como este 

fenômeno contribui para o desenvolvimento regional a partir da visão dos 

consumidores.   

A dissertação está dividida em cinco capítulos. Após a introdução, apresenta-

se o referencial teórico em quatro subseções: “Desenvolvimento Local, Regional e 

Alimentação”, “Perspectiva Orientada aos Atores (POA)” e “Consumo e Alimentos”. 

“Entrelaçando as teorias” é a última subseção desse capítulo, a qual visa dialogar 

com os três referenciais.   

Já no terceiro capítulo é apresentado o percurso metodológico, iniciando com 

a delimitação e a caracterização da Região do Vale do Rio Pardo-RS, passando pela 

metodologia e pelos procedimentos de coleta e análise dos dados utilizados. 

O quarto e o quinto capítulo apresentam os resultados encontrados, com as 

respectivas análises, tendo uma seção dedicada a cada um dos objetivos 

específicos. E, por fim, o último capítulo trata das considerações finais desta 

pesquisa, retomando alguns pontos levantados no decorrer deste estudo, 

dialogando com os resultados encontrados.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo é dedicado a apresentar o referencial teórico conceitual que 

orientou esta pesquisa. Tendo em vista os objetivos propostos, acredita-se que não 

há um único referencial que, isoladamente, dê conta de responder aos 

questionamentos levantados. Assim, serão utilizados aportes teóricos do 

Desenvolvimento Regional, da Perspectiva Orientada aos Atores (POA) e dos 

Estudos sobre consumo. O uso combinado dessas abordagens tende a criar um 

quadro conceitual mais complexo, possibilitando uma análise mais integrada e 

aprofundada. Para cada perspectiva será dedicada uma seção apresentando 

brevemente o embasamento teórico e dando destaque aos conceitos que serão 

utilizados. Ao final, é apresentada uma seção que dialoga com os três referenciais 

teóricos.    

 

2.1 Desenvolvimento Local, Regional e Alimentação 

   

 Diferentes visões sobre o conceito de desenvolvimento foram tecidas ao 

longo do tempo, demonstrando não só a evolução do mesmo, mas também a 

complexidade dos fenômenos envolvidos. Tem-se dado ênfase ao direcionamento 

que o Brasil assumiu perante temas de relevância a este projeto, em especial a 

produção e o consumo de alimentos e a relação campo-cidade. 

De certa forma, a noção de desenvolvimento tem seus primórdios em uma 

linha de pensamento baseada no positivismo que perpassa as sociedades 

modernas, tendo como um dos pilares o pressuposto de que as sociedades podem 

progredir indefinidamente, convertendo recursos naturais em bens materiais 

(DIEGUES, 1992). É a partir dessa perspectiva que surge a ideia de 

desenvolvimento como crescimento econômico, fazendo com que o principal 

indicador de sucesso seja o Produto Interno Bruto – PIB5. Essa visão de 

desenvolvimento pauta-se em elevados padrões de consumo e altos índices de 

crescimento econômico por meio da expansão da industrialização e do avanço 

tecnológico científico, um modelo que foi implementado no início do século XX em 

                                                           
5 Esse parâmetro de mensuração da renda nacional surgiu após a queda da bolsa de valores de 
Nova York em 1929. Ele considera o “fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um 
período” (IBGE, 2021, https://www.ibge.gov.br/). 
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países como Estados Unidos, Inglaterra, Japão e Alemanha, entre outros. Nessa 

concepção, ser um país desenvolvido significava ter um alto índice de 

industrialização e ter a maior parte da população numa economia de mercado 

(SILVA; NELSON; SILVA, 2017). 

No período de 1940, as discussões referentes aos tipos de desenvolvimento 

não se constituíam como uma centralidade. As análises realizadas naquela época 

pelos cientistas sociais pautavam-se em torno das nações desenvolvidas e não 

desenvolvidas, sendo a questão central promover o “desenvolvimento” (AMARO, 

2003; SILVA; NELSON; SILVA, 2017). Nessa perspectiva, adotou-se a classificação 

dos países como desenvolvidos, subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, 

sendo os indicadores econômicos preponderantes para a determinação das 

categorias. Nessa concepção, ser um país desenvolvido significava ter um alto 

índice de industrialização e ter a maior parte da população numa economia de 

mercado (SILVA; NELSON; SILVA, 2017). 

Na América Latina, e com bastante ênfase no Brasil, os Estados 

desenvolvimentistas tinham como base a crença de que era possível superar o 

subdesenvolvimento por meio do processo capitalista de industrialização, sendo o 

consumo uma etapa determinante para a manutenção desse sistema 

(CONTERATO; FILLIPI, 2009).  

As políticas brasileiras passaram a focar em determinados setores que 

fomentassem a industrialização, entre as quais estava a produção de alimentos. 

Para tanto, a agricultura passou por um processo de modernização impulsionado 

pela chamada “Revolução Verde”, tendo como principais estratégias a disseminação 

de pacotes tecnológicos, uso de maquinários e agroquímicos, bem como a 

modificação genética de sementes (GOODMAN; SORJ; WILKINSON, 2008). Um dos 

seus objetivos se pautava na produção de variados cultivos de espécies em diversas 

partes do mundo (MATOS, 2010), ou seja, a prioridade era expandir a produção, 

desconsiderando as sazonalidades. O avanço dessa produtividade era justificado 

pela escassez de alimentos e desnutrição, sendo desconsiderados aspectos como a 

má distribuição dos recursos como um fator desencadeador (CONTERATO; FILLIPI, 

2009).  

O resultado foi um aumento significativo da produção agrícola voltada para 

atender o mercado externo, por meio de commodities (CONTERATO, FILLIPI, 2009; 

ELIAS, 2012). Em relação aos países em desenvolvimento, esse processo levou a 
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uma alta taxa de degradação dos recursos naturais (LAYRARGUES, 1997; VEIGA, 

2008). Assim, por volta dos anos de 1980, os debates sobre o desenvolvimento 

ganham atenção, sobretudo pelos impactos decorrentes do modelo de agricultura 

intensiva e pela dificuldade do modelo da Revolução Verde conseguir solucionar o 

problema da fome e da pobreza (BONENTE; FILHO, 2008; CONTERATO; FILLIPI, 

2009).   

Essa ineficácia do crescimento econômico em promover o avanço na 

qualidade de vida da sociedade, somada aos crescentes e preocupantes impactos 

ambientais, provocou o repensar de estratégias para que as populações pudessem 

acessar alimentos de qualidade, que corroborassem para o fortalecimento das 

questões socioambientais.  

Sendo assim, uma alternativa para tal questão encontra-se na relocalização 

dos sistemas alimentares, possibilitando, de acordo com Scarabelot e Schneider 

(2012) a valorização do local, tendo em vista que nessa escala as relações entre 

produtores e consumidores possibilitam a construção de uma maior confiança em 

relação aos alimentos que são vendidos. Essa interação mais pessoal entre 

produtores e consumidores permite agregar a diferenciação e a qualidade. Nesse 

quesito também destaca-se a diversificação produtiva. Segundo Rover e Riepe 

(2016), a diversificação produtiva é um pilar relevante para a sustentabilidade, se 

destacando como uma importante estratégia para a preservação das mais diversas 

espécies vegetais.    

Deste modo, para tal linha de pensamento, é necessário um modelo de 

desenvolvimento que busca potencializar a base de recursos naturais no território, 

protagonizado pelos atores locais, tal qual o desenvolvimento local. O 

desenvolvimento local não é um conceito muito simples como aparenta ser. 

Segundo Boisier (2000), não se deve simplificar o local, a municipalidade ou a 

comuna, pois o desenvolvimento local é sentido quando ocorre a promoção de um 

desenvolvimento de baixo para cima, assim, a definição de local depende da 

dimensão em que está se falando. O que o autor quer destacar é que a região pode 

ser “local” para uma dimensão maior. Conforme suas palavras, “en realidad, lo 

"local" sólo hace sentido cuando se le mira, por así las regiones constituyen 

espacios locales miradas desde el país así como la provincia es local desde la 

región y la comuna lo es desde la provincia, etc.” (BOISIER, 2000, p. 161). 
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Boisier (2000) ainda argumenta que não se deve utilizar os mesmos 

instrumentos para promover desenvolvimento local em lugares diferentes, devendo 

considerar a lógica racional de cada local. Como exemplo, expõe que se copiam 

muitas medidas de desenvolvimento local na Europa para aplicá-las na América do 

Sul, desconsiderando as respostas que as populações sulinas poderiam dar 

mediante seus problemas. Ressalta-se que a Europa foi autogeradora do seu 

próprio desenvolvimento, contrastando com o desenvolvimento ocorrido nos países 

do terceiro mundo, na qual a perturbação do equilíbrio tradicional era provocada 

pelas forças externas (LONG, 1982). Desta forma, o autor expõe ser precipitado 

construir um modelo de desenvolvimento econômico para os países do Terceiro 

Mundo baseados na cultura ocidental, tendo em vista as diferenças sócio-históricas 

e contemporâneas.  

Nessa esteira, uma visão de desenvolvimento local que busca potencializar 

as especificidades é exposta por Buarque (1999), destacando que este é 

caracterizado por um processo endógeno, inserido numa dimensão de pequena 

escala, sendo possível de ser aplicado desde em âmbito de comunidades até 

municípios ou microrregiões homogêneas, desde que se busque promover a 

dinâmica econômica e qualidade de vida das pessoas que ali residem. O autor 

ressalta que esse processo se dá pelo fortalecimento das potencialidades 

específicas, bem como da utilização das capacidades organizativas da sociedade 

local. De acordo com Martins (2002), alavancar esse modelo de desenvolvimento, 

que possui como diferencial além dos aspectos que envolvem o progresso material, 

bem-estar e qualidade de vida, está na possibilidade de os indivíduos exercerem o 

papel de agente no cotidiano, visto que é nessa escala “local” em que são 

produzidos os efeitos acarretados pelas interações entre os fenômenos naturais e 

humanos. 

Para que ocorra um desenvolvimento seguro e sustentável, deve-se aumentar 

as oportunidades para que a população possa desenvolver suas capacidades, ao 

mesmo tempo em que um esforço deve ser realizado para aumentar a viabilidade e 

o nível de competitividade da economia local. Esse processo deve buscar aumentar 

a renda da população, ao mesmo tempo em que assegure o uso harmônico da base 

de recursos naturais (BUARQUE, 1999).  
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Tal é o caso dos canais curtos de abastecimento, sendo esses espaços que 

buscam a promoção da diversidade produtiva local, ao mesmo tempo em que 

corroboram para a autonomia dos agricultores locais, por meio da venda de 

alimentos que são fundamentais para a saúde e qualidade de vida tanto dos 

produtores quanto dos consumidores. Esses canais fortalecem os circuitos curtos de 

comercialização, na qual promovem “a recuperação do cultivo de espécies locais e 

proporciona redução das distâncias a serem percorridas pelos alimentos entre o 

local da produção e o local do consumo” (ROVER; RIEPE, 2016, p. 669). 

Esse modelo que aproxima os produtores e os consumidores se alinha às 

novas formas de desenvolvimento a partir dos territórios, construídos pelos atores 

como o desenvolvimento regional (PREISS; DEPONTI, 2020).  

Em uma escala um pouco mais ampla encontra-se a região. Etges e Degrandi 

(2013) apresentam que, ao longo do século XX, dois enfoques em torno do 

desenvolvimento regional se estenderam, sendo que: o primeiro enfatiza que as 

desigualdades da região devem ser descartadas (visão mais hegemônica), enquanto 

o segundo enfoque, nascido nos anos 1990, expõe que as particularidades devem 

ser potencializadas, isto é, deve ser um movimento de baixo para cima, diverso, 

endógeno e alternativo para o desenvolvimento regional.    

Theis (2019) aludia que o desenvolvimento regional é um conceito 

subjetivo/abstrato, que busca mobilizar energias em prol de desigualdades regionais 

causadas pelas forças produtivas que são moldadas no território. O autor ainda 

sugere que não existe uma única maneira de superar as disparidades regionais, 

trazendo para o debate pelo menos três perspectivas da geografia econômica que 

se têm utilizado para enfrentar essas disparidades: a primeira enfoca o mercado de 

maneira positiva, argumentando que a permanência do Estado como agente 

autorregulador contribui para o agravamento das desigualdades, sendo o mercado 

um agente que se autorregula.  

Já o segundo enfoque dispõe que o estado enquanto agente que 

regulamenta, criando leis, por exemplo, é importante para a redução das 

disparidades regionais, argumentando, por outro lado, que o mercado sem 

autorregulamentação gera/agrava o estado de desigualdades sociais. Assim, o 

Estado busca enfrentar as desigualdades regionais por meio de políticas ou de 

medidas que, de fato, contribuam para o "nivelamento" das regiões.   
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O terceiro enfoque, estando esse mais alinhado com o viés da pesquisa, não 

desconsidera nem o Estado, e nem o mercado, mas acredita que a solução para as 

disparidades regionais encontra-se na autonomia de cada região. Considera que os 

atores sociais não podem esperar passivamente pelas ações do Estado, defendendo 

que os mesmos busquem reconquistar os meios (controlados pelo capital) que 

inibem a expansão de suas capacidades, para assim criar sua autonomia.  

Os conceitos de desenvolvimento local e desenvolvimento regional também 

aparecem como sinônimos na visão de alguns autores, como Filho (2001). Para o 

autor, a literatura evolucionista e institucionalista do desenvolvimento local/regional 

estão divididos em duas linhas de pensamento. A primeira mostra a importância das 

especificidades como fatores decisivos para o desenvolvimento local, enquanto a 

segunda dá ênfase aos processos descentralizados relacionados às dinâmicas das 

organizações territoriais. É importante destacar que as duas vertentes abrem a 

possibilidade para que o local/região possa se inserir no mercado, reconhecendo 

que, para além da visão de desenvolvimento centro-periferia, existem outras formas 

de promover o desenvolvimento. Desta maneira a inovação nesse novo olhar coloca 

os atores locais como protagonistas do desenvolvimento, dissolvendo a visão do 

planejamento centralizado (FILHO, 2001). 

Dialogando com os dois conceitos, o desenvolvimento local e regional, Boisier 

(2000) expõe que a diferença entre eles parte primeiramente da escala territorial, 

embora não tenha uma regra específica que determine o tamanho. No entanto, a 

dimensão regional tende a agregar um maior conjunto de municípios, indústrias, 

populações. Em sua visão, é necessário utilizar o bom senso para distinguir essas 

dimensões. 

 

Outra importante diferenciação entre o local e o regional reside na distinta 
importância relativa dos atores individuais e corporativos ou institucionais 
em um ou outro caso. Se espera, razoavelmente, que um território “local” 
seja um território proxêmico na qual as relações interpessoais, os contatos 
“cara-a-cara” e as tradições familiares e sociais sejam de maior importância 
que as relações interpessoais mediatizadas por instituições e que as 
tradições sejam quando menos tão importantes como o marco legal 
(BOISIER, 2000, p. 168, tradução da autora). 

 

É nesse contexto que essa dissertação irá utilizar o desenvolvimento 

local/regional, por considerar essencial a ação dos atores por meio do consumo no 

processo de valorização da região. 
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2.2 Perspectiva Orientada aos Atores – POA 

 

A Perspectiva Orientada aos Atores foi proposta por Norman Long, em 1982 

e, posteriormente, aprofundada por Jan Douwe van der Ploeg, ambos da 

Universidade de Wageningen na Holanda (DEPONTI; ZANCHI, 2018, no prelo). 

Essa perspectiva surge da necessidade de compreender as mudanças sociais a 

partir dos atores, entendendo que existem diferentes formas de se perceber o 

desenvolvimento, mediante cenários similares (LONG, 2007; LONG; PLOEG, 2011). 

Já nas décadas de 1960 e 1970 havia um movimento nas ciências sociais na busca 

por realizar pesquisas envolvendo a heterogeneidade dos indivíduos (LONG; 

PLOEG, 2011; SCHMITT, 2011) focadas em aprofundar as questões sociais. O 

marco teórico sociológico da POA é amparado por diversas pesquisas empíricas 

realizadas em países da América Latina, América Central e Europa (GUIVANT, 

1997).    

A POA ancora-se na fenomenologia, na teoria da estruturação de Antony 

Giddens, no construtivismo social e no interacionismo simbólico (LONG, 2007). Os 

atores sociais são a centralidade dessa perspectiva que defende que os processos 

de mudanças sociais devem ser analisados a partir da consciência humana e do 

poder de reflexão e agência dos atores (LONG, 2007). A POA pressupõe que as 

transformações ocorrem no interior, ou seja, por mais que as estruturas externas 

estejam dadas, é na força interior (atores) que existe o potencial combustível para as 

transformações e mudanças (LONG, 2007; LONG; PLOEG, 2011).  

 Esse método de abordagem contribui para que, no mundo real, as práticas 

dos atores sejam compreendidas para além dos arcabouços teóricos produzidos nas 

universidades (SCHMITT, 2011). Em termos metodológicos, o uso pragmático da 

perspectiva perpassa pela sensibilidade do pesquisador em compreender os pontos 

de vista dos atores (LONG, 2007). No caso dessa pesquisa em especial, parte da 

perspectiva de entender como agricultores e consumidores, enquanto atores sociais, 

contribuem para a construção do desenvolvimento regional/local a partir de sua 

perspectiva. 

 Essa perspectiva se contrapõe com análises macro, como da teoria da 

modernização e as teorias marxistas e neomarxista. Para os promotores da POA, 

essas teorias se assemelham em seu viés estruturalista, ainda que a primeira 

conceba o desenvolvimento por meio de pacotes tecnológicos, transferência de 
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tecnologias, voltados principalmente a atender o mercado externo. As teorias 

marxistas evidenciam a internacionalização e a subordinação ao capital como um 

modelo homogêneo e exploratório de desenvolvimento. Por mais que essas teorias 

apresentem ideologias opostas, elas são, em certo grau, similares, visto que ambas 

defendem que o desenvolvimento ocorre dos centros de poder externos, como os 

órgãos estatais e internacionais (LONG, 1982). 

Nessa perspectiva, a POA veio a contribuir demonstrando como os atores 

sociais reagem aos modelos de desenvolvimento, propondo alternativas a essas 

mudanças (GONZÁLEZ; PEREIRA; DAL SOGLIO, 2015). Em outras palavras, essa 

perspectiva possui elementos que possibilitam analisar o interior dos mundos dos 

atores locais incorporados nos fenômenos globais (LONG, 2007).  

González, Pereira e Dal Soglio (2015) argumentam que essa perspectiva 

busca compreender o desenvolvimento para além das análises estruturalistas, tendo 

em vista que as abordagens pautadas em macroperspectivas não eram capazes de 

compreender a complexidade envolvida nas ações e no poder de agência dos 

atores. 

Assim, a POA busca explicar as estratégias diferenciadas que os atores 

utilizam mediante circunstâncias que aparentemente parecem homogêneas (LONG; 

PLOEG, 2011). Long (2007) fundamenta que as mudanças estruturais, ainda que 

resultem de forças externas, como o Estado, a política e o mercado, não exime que 

a ação dos atores locais exerça influência na mediação e na transformação da 

realidade vivenciada por eles. Em outras palavras, a POA não exclui o conceito de 

estrutura, porém, prioriza como foco central o potencial da construção e da 

transformação que os atores sociais possuem de modificarem a realidade em que 

vivem por meio das relações sociais (DEPONTI, 2007).  

Nesse sentido, de acordo com Long (1996), não se deve seduzir pela crença 

da globalização, a qual aparenta produzir um impacto social uniforme em todos os 

lados. O propósito da POA perpassa na contribuição das interpretações das 

complexidades nos processos sociais. Sendo assim, encontrar as teorias-chaves 

contribuem para o desenvolvimento de novas agendas. O autor explica que, apesar 

da revolução da tecnologia e informação prezar pela uniformidade, esse movimento 

também gera diversas reações em níveis locais, regionais e nacionais. Apresenta-

se, como exemplo, as associações de consumidores que lutam por alimentos 

orgânicos, de melhor qualidade e com preços justos. Portanto, os atores, ao invés 



26 

 

de serem passivos, passam a fazer parte dos processos de mudanças (LONG, 

2001).  

Long (2007) ainda enfatiza que, nos países do terceiro mundo, temas como 

sustentabilidade, direitos humanos e contaminação contribuem para a formação de 

novos espaços discursivos, sendo a POA apropriada para analisar essas 

complexidades. Nesse sentido, o consumo pode ser visto como uma relação de 

complexidade entre diversos fatores, como: ambientais, sociais, econômicos, 

culturais e políticos, na qual a ação do indivíduo tem o poder de se destacar em 

detrimento das estruturas já existentes.   

Muitos estudos têm utilizado a Perspectiva Orientada aos Atores, 

principalmente no programa de Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, entre estes, os trabalhos de Deponti (2010) sobre extensão rural, 

Preiss (2013) sobre agroecologia, Troian (2014) sobre jovens rurais e Oliveira (2014) 

sobre conhecimentos e inovações na agricultura. Essas pesquisas buscam dar voz 

aos agricultores, utilizando-se de diferentes conceitos para compreender o papel 

desses indivíduos.  

Ainda é importante ressaltar que a POA não deve ser comparada à pesquisa-

ação. Essa abordagem, ainda que reconheça as necessidades dos agricultores, não 

deve ser vista como uma “salvadora” para retirar os agricultores da condição de vida 

que eles se encontram (LONG, 2007). Desta forma, por mais que a abordagem 

centrada nos atores seja utilizada em pesquisas que consideram as populações 

mais vulneráveis, essa perspectiva também pode ser utilizada por latifundiários, 

extensionistas, políticos, entre outros (LONG, 2011; LONG; PLOEG, 1994).  

Considerando que as interações com as forças globais são inevitáveis, essa 

interação irá gerar lutas pelo poder dos espaços entre o local e o global (LONG, 

2007). Por isso, é interessante o fortalecimento do local, dos canais de 

comercialização locais, em especial as feiras, para que os atores da região 

(agricultores) consigam fortalecer a sua identidade. Os consumidores, por sua vez, 

são atores essenciais para que essa identidade seja ancorada e estruturada em sua 

diversidade e particularidade. Considera-se, nesta pesquisa, que os consumidores 

são atores, capazes de refletir e optarem por produtos que estejam em consonância 

com seus princípios, não sendo meramente alienados e passivos. Neste sentido, 

torna-se pertinente a utilização da noção de agência.  



27 

 

A noção de agência está ancorada na teoria da estruturação (estrutura e 

ação), a qual busca conciliar as análises estruturais e funcionais com as análises 

mais voltadas às subjetividades (GIDDENS, 2003).  

Segundo Giddens (2003), o sociólogo Weber é citado como um dos primeiros 

defensores dessa perspectiva. Em suas palavras, Giddens (2003) explica que a 

teoria da estruturação busca uma mediação entre as sociologias interpretativas 

(subjetiva), o funcionalismo e o estruturalismo (objetiva). Para Giddens (2008), 

quando uma sociedade age de uma forma previsível e regular, ela adquire uma 

estrutura. E a ação somente é possível quando os atores possuem uma gama de 

conhecimento estruturado. Sendo assim, a regularidade e a repetição de uma 

determinada ação são primordiais para a geração da estrutura.  

Outro ponto importante refere-se aos dois principais elementos da agência, 

sendo o conhecimento e a capacidade de ação. Long e Ploeg (2011) afirmam que, 

mesmo mediante as limitações, os atores são capazes de intervir nos problemas 

sociais, uma vez que eles detêm conhecimento e capacidade de ação. Tanto o 

conhecimento quanto a capacidade de ação estão atrelados às crenças que os 

atores possuem, sendo esse “modus operandi” mais implícito que explícito (LONG; 

PLOEG, 2011).  

Para Long (2007), o conhecimento é algo que todo mundo possui, não sendo 

considerado apenas um conjunto de dados especializados, e nem unificado em uma 

única lógica cultural. No entanto, o conhecimento e os saberes que os atores têm 

acesso colaboram para o poder de agência humana desses indivíduos. Nesse 

sentido, os atores, a partir dos recursos que possuem, estabelecem estratégias para 

vivenciar as diversas experiências cotidianas (LONG, 2001).  

 A capacidade de influenciar outras pessoas também demostra o poder de 

agência. Cabe salientar que agência não se refere somente a indivíduos, isto é, 

desde que formulem (teoria) as decisões e atuem (prática), as instituições tomadoras 

de decisões, como empresas, igrejas, órgãos estatais, entidades sociais, entre 

outras, também se enquadram, sendo essas consideradas atores coletivos (LONG, 

2007; LONG; PLOG, 1994). Essas instituições que desempenham a agência coletiva 

podem possibilitar, por meio da interação com os atores individuais, a criação de 

alternativas para sua autonomia e independência, como pode ser observado na 

pesquisa de Ludtke, Rambo e Stoffel (2016).     
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  Long (2007) aborda que o termo “coletivos” apresenta três conotações 

distintas. A primeira concepção é a de que os atores coletivos possuem metas e 

interesses similares, agindo de maneira ordenada e sistematizada, como é o caso 

de uma rede de atores que atuam em empresas. Essas redes, em geral, são 

simétricas, podendo ser comandadas por um corpo autoritário ou, até mesmo, 

representadas pela coletividade. O segundo termo coletivo enfatiza a rede ator 

frisando a “heterogeneidade da construção das práticas organizadoras [...] e adverte 

contra as interpretações individualistas e reducionistas das formas coletivas” (LONG, 

2007, p. 121). Já o terceiro termo “coletivo” está relacionado às instituições, ao 

estado, ao mercado, sendo estes dotados de agência (coletiva) contribuindo, assim, 

para o direcionamento dos atores individuais.    

Desta forma, neste trabalho se utilizará o conceito de “atores coletivos”, tendo 

em vista que tanto os agricultores correspondem a um grupo coletivo, quanto os 

consumidores compreendem um coletivo heterogêneo, apesar de atuarem de 

maneira individual. Sendo assim, nessa pesquisa entende-se que os consumidores 

são atores fundamentais para o fortalecimento do desenvolvimento local, por meio 

da compra de alimentos em feiras, sendo demonstrados em estudos como o de 

Pereira et al. (2017).  

Além da agência, outros dois conceitos dessa perspectiva serão utilizados 

nessa pesquisa – a heterogeneidade e a “interface social”. Long (2001) aponta que a 

heterogeneidade é um dos pontos centrais da POA, visto que os atores sociais 

(individuais e coletivos) são distintos e agem por meio de diferentes interesses. 

Nesse sentido, considerar a heterogeneidade social permite compreender as 

motivações dos diferentes atores. Long (2007) e Long e Ploeg (2011) argumentam 

que, sob as mesmas circunstâncias ou circunstâncias similares, os atores agem de 

formas sociais diferentes, ou seja, um mesmo problema social será resolvido de 

diferentes maneiras, tendo em vista que o fator cultural influencia nesse processo. 

Sendo assim, um dos principais diferenciais da POA se encontra na possibilidade de 

obter uma gama de respostas heterogêneas face aos processos homogêneos 

(LONG, 2007).  

Ainda que certas estruturas sociais estejam dadas, as múltiplas realidades 

vividas criam diferentes dinâmicas “de baixo”, na qual a diversidade e a 

disponibilidade de acesso a recursos (naturais, financeiros, culturais, etc.) 

possibilitam contextos distintos que, combinados com a trajetória única de cada ator, 
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se transformam em diferentes formas de conhecimento e de interesses que 

mobilizam a reprodução, a contestação ou a modificação das estruturas em jogo 

(LONG, 2001). Nessa esteira, essa diversidade propõe que   

  

a noção de heterogeneidade indica a coexistência de múltiplas formas 
sociais dentro do mesmo contexto e cenário, na qual se oferecem soluções 
alternativas a problemas similares, salientando assim que as culturas são 
por necessidade múltiplas na maneira em que elas são praticadas (LONG, 
2007, p. 11, tradução da autora).   

 

Esta abordagem está amparada numa perspectiva construtivista, a qual 

permite compreender como as diversas formas de produção, consumo, sustento e 

identidade se interconectam ocasionando uma heterogeneidade de mudanças nos 

aspectos econômicos e culturais (LONG, 1996, 2007). No mundo rural, há uma 

heterogeneidade de visões sobre a agricultura. Nas palavras de Longe e Ploeg 

(2011, p. 32), “a maioria dos agricultores está convencida de que todos os estilos de 

agricultura são legítimos e podem gerar uma boa renda e perspectivas de longo-

prazo”. Assim, a diversidade de agricultura existente representa os mais variados 

projetos de agricultores. Como exemplo, os autores argumentam que os agricultores 

considerados “ideais” absorvem os conceitos externos (por exemplo: agências 

estatais e agronegócio), ficando mais restrito à própria economia. Já, por outro lado, 

os agricultores que optam pelas cadeias curtas de abastecimento alimentar buscam 

incentivar o desenvolvimento rural alternativo, diferentemente do modelo produtivista 

adotado após a segunda guerra mundial (GOODMAN, 2017).   

Dialogando com a esfera do consumo, Long (2007) aborda que os 

consumidores buscam com frequência bens alimentícios que corroboram na 

conservação do meio ambiente (evitando sua contaminação), nas relações justas de 

trabalho, padrões de qualidade, entre outros. Essas mudanças têm contribuído na 

“criação de estilos diversos de consumo” (LONG, 2007, p. 419). O autor 

problematiza trazendo à luz que os vínculos criados para abastecer esse mercado, 

como as interações entre o Estado, blocos de comércio, organizações comerciais, 

produtores e consumidores, têm gerado grandes espaços socioeconômicos 

desiguais em todos os níveis, desde o local até a nível global. Sendo assim, os bens 

alimentícios “resultam mobilizadores de recursos, e assim contribuem na construção 

e reconstrução de mercados e estilos de vida particulares do consumidor na 

sociedade contemporânea” (LONG, 2007, p. 421).  



30 

 

Outro conceito central da POA que entrelaça com a heterogeneidade é a 

interface social. Essa noção busca compreender os problemas de heterogeneidade 

social, diversidade cultural, bem como os conflitos decorrentes de intervenções 

externas, buscando colocar luz aos variados tipos de descontinuidades e às 

vinculações sociais que integram as situações. Segundo Long (2007), apesar da 

palavra interface carregar uma conotação de confrontação, face a face, essas 

relações são caracterizadas por serem muito complexas e múltiplas, uma vez que 

lida com diferentes interesses, relações e variados modos de poder e de 

racionalidade. Assim, “enquanto a análise se foca nos pontos de confrontação e 

diferença social, deve situar estes dentro de domínios institucionais e de 

conhecimento e poder mais amplos” (LONG, 2007, p. 137).  

 Os elementos-chaves da perspectiva de interface social, de acordo com Long 

(2007), são descritos a seguir.  

A interface como uma entidade organizada de relações e 

intencionalidades entrelaçadas centra-se na análise das relações entre indivíduos 

ou partes, se diferindo de estratégias individuais ou de grupos. Como exemplo, o 

autor traz as relações de interface estabelecidas entre empregado e empregador, 

sendo estabelecidas por meio de “regras, sanções, procedimentos ou práticas” com 

o intuito de se evitar conflitos (LONG, 2007, p. 143). O estabelecimento de normas 

nessa interface pode envolver o estado quanto organizações privadas e cívicas, 

tendo como último fim o controle das regras estabelecidas. 

 Outro elemento chave é a interface como espaço para conflito, a 

incompatibilidade e a negociação, sendo nessa análise importante ressaltar que 

as interações de interface, ao mesmo tempo em que pressupõem algum grau de 

interesse comum, a tendência é que gerem algum conflito, devido alguns interesses 

contraditórios entre as partes e entre as desiguais forças de poder.  

Já a interface e o choque de paradigmas culturais auxiliam na análise de 

diferentes maneiras de ver a vida, baseadas na cultura. Long (2007) mostra que 

tanto nos setores administrativos quanto na vida pessoal existem diferentes 

posições culturais e ideologias, sendo possível nessa interface a busca por 

identificar a natureza implícita ou explicita de dominação decorrente de aspectos 

socioculturais.   
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A centralidade dos processos de conhecimento é um ponto importante, 

sendo esse construído a partir das experiências, encontros e descontinuidades entre 

distintos mundos de vida, surgindo por meio de “encontros de horizontes”. Os 

diferentes conhecimentos, pessoas ou ideias são essenciais para entender a 

interface social.  

O poder como resultado de lutas por significados e relações 

estratégicas, sendo o poder como o conhecimento, não é algo possuído ou 

acumulado, relacionando com as oportunidades, posições sociais e acesso a 

recursos, sendo experienciado por meio das lutas, as quais criam espaço para 

negociar “poder”. 

Outro elemento refere-se à interface como composta de discursos 

múltiplos, permitindo compreender como os discursos dominantes são 

“endossados, transformados ou desafiados” (LONG, 2007, p. 146). Os discursos 

buscam promover pontos de vista culturais, políticos ou morais, sendo mobilizados 

por lutas, almejando a consolidação de significados sociais. O autor expõe ser uma 

tarefa dessa análise explicar com clareza aspectos como o poder e o conhecimento 

cultural e organizacional a partir das respostas dos grupos locais que lutam por seus 

espaços, culturas, entre outros.  

As características do conceito de interface social possibilitam compreender as 

feiras, enquanto espaços de encontro entre produtores e consumidores. Nesse 

espaço de trocas é possível perceber o encontro de diferentes pessoas. Dessa 

forma, as feiras enquanto espaço germinador possibilitam que os atores possam 

construir o desenvolvimento.     

A partir do referencial trazido sobre a abordagem da POA, por mais que 

originalmente essa perspectiva tenha surgido com um foco no desenvolvimento 

rural, acredita-se que seu arcabouço teórico apresenta elementos importantes que 

podem auxiliar a compreender a atuação dos agricultores e consumidores frente a 

processos sociais mais amplos, tal qual o desenvolvimento regional. 

 

2.3 Estudos sobre Consumo Alimentar 

 

Esta seção se dedica aos estudos sobre o consumo, mais especificamente 

como essa prática tem sido interpretada nas ciências sociais como um vetor de 

significados e ação social. Campbell (2001) defende que as origens da moderna 
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sociedade de consumo tiveram início antes mesmo da Revolução industrial, visto 

que a industrialização só pôde ocorrer porque havia uma demanda de consumo. E 

apesar de pesquisas antropológicas indicarem há tempos que todas as sociedades 

consomem não apenas para suprir as necessidades básicas, durante muitos anos o 

consumo só era estudado mediante os fatores econômicos. Nessa esteira, Barbosa 

(2004) afirma que estudiosos clássicos da economia como Keynes e Marx 

abordavam o tema voltando a atenção para questões como financiamento de 

demandas, mudanças na estruturação da renda e dos salários afetadas pelo 

consumo. Nestes estudos, predomina a ideia de que o ser humano tem uma 

“propensão natural de consumir”, uma espécie de “insaciabilidade” (BARBOSA, 

2004). Na visão marxista, essa insaciabilidade estaria vinculada ao 

desconhecimento dos processos (sociais, econômicos, culturais, ambientais, etc.) 

que envolvem a produção dos distintos bens de consumo, levando a um processo 

de alienação que, em grande escala, provoca um consumo desmedido e predatório 

(BARBOSA, 2004).  

Miller (2007) aborda que o consumo é estudado pela maioria dos 

pesquisadores associando-os a aspectos maléficos, como um perigo para o meio 

ambiente ou o consumo em massa. O autor argumenta que, durante duas décadas, 

foram enfatizados estudos sobre a produção, e, posteriormente, outros dois estudos 

ligados ao consumo, sendo necessária uma terceira fase em que abordagens atuais 

considerem a interação entre essas duas dimensões.  

As vertentes de análise mais antropológicas e sociológicas vão considerar o 

consumo como uma ação humana atrelada a signos, valores e subjetividades, 

requerendo, portanto, um olhar mais complexo e sensível. Como é o caso dos 

antropólogos Mary Douglas e Isherwood (2009), que defendem que a função central 

do consumo é proporcionar um sentido para as coisas, sendo o ato de consumir 

bens uma contribuição para consolidar valores e processos, dando significado a 

eventos. Nesse sentido, é necessário que se criem meios para que os significados 

se fixem em uma sociedade, nem que seja por algum tempo, tal qual rituais 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009).  

Canclini (1995) afirma que essa fixação proporciona que os indivíduos criem 

ordenação, segurança e uma certa racionalidade. Wedig e Menasche (2009), por 

sua vez, entendem o consumo como uma maneira de dar sentido aos 
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acontecimentos vivenciados pelos atores, podendo comunicar sobre suas origens e 

localidades.  

Enquanto prática, o consumo é realizado a partir da interação dos indivíduos, 

inseridos numa determinada cultura, não sendo, portanto, um ato individualizado, 

mas assentado “em bases culturalmente elaboradas, que envolvem classificações 

sociais” (WEDIG; MENASCHE, 2009, p. 2). Portilho (2009, p. 203) complementa que 

os bens de consumo são a materialização dos "valores e visões de mundo de seus 

usuários", sendo, nesse sentido, válido analisá-lo primeiramente numa visão cultural 

mais ampla, ao invés de denotá-lo como uma forma de exibição pública do bem 

adquirido. 

 Na visão de Canclini (1995), os consumidores de uma nação transmitem para 

o mundo sua identidade a partir da relação que constroem com os objetos e suas 

informações. Neste sentido, a relação que estabelecem com os objetos pode ter 

mais significados e elementos de identidade do que o espaço geográfico e a história 

do país. Nesse sentido, por meio do consumo, pode-se “enviar e receber 

mensagens” de outras pessoas, sendo essa uma relação social, diferentemente de 

uma possessão individual de objetos (CANCLINI, 1995, p. 8). 

Dentro deste viés, Portilho (2004) também afirma a importância de se 

considerar outros fatores que envolvem o consumo, como os aspectos culturais e 

simbólicos. Conforme Barbosa (2004), 

 

todo e qualquer ato de consumo é essencialmente cultural. As atividades 
mais triviais e cotidianas como comer, beber e se vestir, entre outras, 
reproduzem e estabelecem mediações entre estruturas de significados e o 
fluxo da vida social através dos quais identidades, relações e instituições 
sociais são formadas, mantidas e mudadas ao longo do tempo. Mais ainda, 
através do consumo, atos locais e mundanos são relacionados a forças 
globais de produção, circulação, inovação tecnológica e relações políticas 
que nos permitem mapear e sentir na vida cotidiana aspectos que, de outra 
forma, nos parecem extremamente distanciados e presentes apenas nas 
discussões políticas sobre as desigualdades regionais e sociais (BARBOSA, 
2004, p. 13).  

  

 Neste contexto, Portilho (2005, 2008) e Canclini (1995, 1997) abordam o 

consumo numa perspectiva política, tendo em vista que as formas de manifestação 

social nos espaços públicos diminuíram, e o consumo surge como uma nova opção 

de atuação como cidadãos. Canclini (1997) explica que, com os passar dos séculos, 

as tecnologias audiovisuais de comunicação proporcionaram uma migração do 

engajamento e um redirecionamento da cidadania que era, até então, pautada na 
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forma tradicional de pensar e de fazer política, e têm se voltado para as práticas de 

consumo. Além disso, observa-se uma reestruturação das relações entre o público e 

o privado, à medida que muitas sociedades transferiram para os setores privados os 

serviços que deveriam ser prestados pelos órgãos públicos, abrindo a possibilidade 

de um consumo politizado, engajado, isto é, um consumo-cidadão (CANCLINI, 

1997).  

Numa visão divergente, Bauman (2001) faz uma crítica em relação ao 

deslocamento do público para o privado, argumentando que a modernidade sólida, 

caracterizada pelo estado de bem-estar social, em que as relações sociais 

continham um estado mais seguro, estável e racional formavam cidadãos. Ele expõe 

que na modernidade líquida (a partir da década de 80) ocorreu um esvaziamento do 

espaço público, caracterizado pelo encurtamento das relações sociais através das 

tecnologias e informação, por meio da ascensão do capitalismo global (gerando as 

transnacionais) e pelas migrações humanas pelo mundo. Para o autor, a 

modernidade líquida é marcada por muitas dúvidas e incertezas, ou seja, o “eu” se 

sobrepõe ao “nós”. Nessa sociedade, para Bauman (2001), a identidade é ancorada 

por meio do consumo. Contrapondo a essa visão, Portilho (2005) argumenta ser 

possível a formação de consumidores-cidadãos, conforme esclarece:  

   

Ao contrário de reafirmar a alienação, a passividade e a heteronomia dos 
consumidores (e, portanto, dos cidadãos reduzidos à condição de 
consumidores), ou apressadamente enfatizar sua recente conquista de 
poder, liberdade e autoestima, optamos por enfatizar a possibilidade de que 
sejam constituídos consumidores-cidadãos, sujeitos de uma nova cultura de 
direitos (PORTILHO, 2005, p. 8-9). 

 

Esta pesquisa também considera que os consumidores possuem a 

capacidade de exercerem a sua cidadania por meio do consumo e possuem a 

capacidade de refletirem e optarem por produtos que condizem com as mudanças 

que almejam.  

Na visão de Echegaray (2012), o espaço privado possibilita que os 

consumidores consigam exercer a sua cidadania, afirmando como exemplo que 

consumidores latino-americanos, por estarem inseridos num continente que 

apresenta instituições frágeis, buscam exercer sua cidadania em outras instâncias. 

Ele argumenta, inclusive, que existe em andamento um processo de 
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“cidadanização”, em que a produção e venda ficam a cargo das marcas e das 

empresas, enquanto o consumo e o descarte ficam a cargo dos consumidores. 

Para Portilho (2005), por meio do ato de consumir, existe a possibilidade de 

realizar a politização e a "ambientalização" do consumo, fazendo com que se crie 

possibilidades para que os indivíduos se tornem atores sociais ativos, através das 

relações das esferas pública e privada, retornando, assim, a sua cidadania. 

Compreende-se que os consumidores cidadãos buscam agir na esfera privada com 

o intuito de contribuírem para as mudanças globais. Essa inter-relação é 

considerada uma nova forma de ação política (PORTILHO, 2005; PORTILHO; 

CASTAÑEDA; CASTRO, 2011).  

Entretanto, para Portilho (2008), quando os cidadãos consomem produtos 

com o intuito de resolverem problemas ambientais, mesmo se esses o fazem de 

maneira silenciosa, para os produtores entende-se que existe uma demanda para 

determinado produto, mas sem explicitar as mudanças que os mesmos almejam. 

Para a autora, essa estratégia, mais individual, pode fortalecer a participação na 

esfera pública, onde esses atores se responsabilizam pelo bem do meio ambiente, 

fortalecendo a "ética de responsabilidade", em detrimento da "ética da 

conformidade".  

Desse modo, o relativo crescimento da liberdade de escolha acabou 

contribuindo para que os consumidores pudessem exercer sua identidade pessoal 

(PORTILHO, 2008), contribuindo, assim, para que o ato de consumo possa ser uma 

ferramenta de afirmação “da imagem e da identidade pública do indivíduo” 

(ECHEGARAY, 2012, p. 49). 

Na literatura encontram-se diversos nomes para identificar esses indivíduos 

que buscam, por meio das práticas cotidianas de consumo, exercer sua cidadania, 

sendo denominados responsáveis, sustentáveis, políticos, entre outros. Apesar de 

compreender que há variações que distinguem tais nomenclaturas, entende-se que 

o ponto em comum entre essas nomeações está no processo de reflexão em 

relação às escolhas de consumo.  

Dialogando com todos os conceitos citados, é importante ressaltar que um 

dos fatores que os unem é a reflexão que os atores utilizam nas suas escolhas ao 

consumirem um produto, tendo as questões ambientais incutidas em todas. Para 

Portilho, Castañeda e Castro (2011), o consumo e a política podem ser observados 

nas práticas de consumo responsável, sustentável, entre outras, cuja pauta desses 
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conceitos envolve ideologias e discursos, propondo uma solução para os problemas 

socioambientais.   

 Ressalta-se ainda que, embora não se possa afirmar que esses atores 

sociais serão capazes de direcionar a sociedade para um desenvolvimento mais 

sustentável, a ação de reflexão no ato de consumir já contribui para uma 

“possibilidade de politização e ambientalização da esfera privada” (PORTILHO, 

2005, p. 10), precisando os consumidores cada vez mais filtrarem e refletirem sobre 

suas escolhas a partir dos conhecimentos que possuem (PORTILHO; CASTAÑEDA; 

CASTRO, 2011).  

Nesse sentido, o consumo político pode ser uma importante ferramenta de 

empoderamento dos atores, uma vez que, as formas de praticar a cidadania têm se 

modificado, passando da esfera pública para ações privadas como petições, 

boicotes e compras responsáveis, ou seja, a utilização das escolhas de consumo 

(esfera privada) pode contribuir para afetar a esfera pública (PORTILHO; 

CASTAÑEDA; CASTRO, 2011). 

Cabe destacar que o enfoque utilizado no consumo político não se refere a 

consumidores engajados em movimentos institucionalizados, ao contrário, trata-se 

de consumidores que buscam politizar o consumo cotidianamente, tendo a esfera 

privada seu meio de ação (PORTILHO, 2009). Esses consumidores "se situam entre 

o anonimato e a vontade de exercer um papel político” (PORTILHO, 2009, p. 210). 

Eles exercem sua cidadania por meio da premiação ou rejeição de determinados 

produtos por questões que envolvem a sociedade (justiça socioambiental, ordem 

econômica, etc.) ou por meio de críticas e elogios para as empresas (ECHEGARAY, 

2010).    

Desta maneira, o consumo político “têm transformado práticas locais e 

experiências sociais nas últimas décadas, como a globalização, a 

destradicionalização e a reflexividade social” (PORTILHO; CASTAÑEDA; CASTRO, 

2011, p. 102), se atrelando constantemente a aspectos que envolvem a alimentação, 

por possibilitarem o exercício de suas práticas cotidianas (BARBOSA, 2009; 

PORTILHO, 2020).  

De acordo com Barbosa (2009), a experiência local e singular de comer faz 

com que os indivíduos possam refletir sobre as questões globais que envolve o 

campo da alimentação. Para a autora, o que torna uma garfada “diferente da de 

ontem” relaciona-se: à consciência daquilo que se come; à responsabilidade 
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proveniente dessa consciência; ao resultado que a globalização trouxe no modo de 

comer; e ao teor político e suas respectivas ideologias que envolvem todas essas 

questões. A autora ainda ressalta que, nos dias atuais, o acesso a informação, 

conhecimentos científicos, movimentos ecológicos e de defesa a povos tradicionais 

contribuiu para tornar o ato de comer mais consciente e politizado, destacando, 

inclusive, que o ato de comer pode ser analisado em diversas perspectivas, se o 

alimento ingerido é orgânico ou não, se estamos consumindo carne (ideologia) ou se 

estamos consumindo produtos de outras regiões do mundo (globalização).  

Echegaray (2012) argumenta que as práticas individuais, que selecionam os 

produtos/produtores (buycott) e/ou rejeitam (boicotes) constituem-se com base em 

critérios socioambientais ou éticos que esses atores buscam por meio de suas 

escolhas, em virtude de afetarem o espaço público ou mesmo os produtores 

(privados). Trazendo para os espaços onde são vendidos esses produtos, Darolt 

(2013) pontua que o consumidor consciente busca consumir em canais alternativos, 

valorizando as tradições, o saber-fazer e os produtos da época vendidos a preços 

justos. Assim, o ato de consumir pode envolver, para além dos alimentos em si, 

“valores sociais, econômicos, ambientais e políticos” (DAROLT, 2013, p. 167). É 

nesse sentido que o consumo torna um meio pelo qual os atores conseguem 

expressar e materializar seus anseios por mudanças sociais. 

 

2.4 Entrelaçando as teorias 

 

Para o embasamento teórico percebeu-se que apenas uma abordagem não 

conseguiria sustentar esta pesquisa. Logo, foram utilizadas três abordagens teóricas 

buscando enfatizar o poder de ação dos atores. Neste sentido, o referencial teórico 

utilizado na primeira seção busca resgatar as diferentes visões sobre 

desenvolvimento, a modernização da agricultura e seus respectivos resultados. A 

partir de então, é elucidado o enfoque que esta pesquisa toma, um desenvolvimento 

de “baixo para cima", valorizando as diversidades e saberes locais. Este estudo 

compreende que os atores locais são peças-chaves para que esse modelo de 

desenvolvimento possa ser construído. Entende-se que os atores possuem o poder 

de reflexão e que os mesmos são capazes de estabelecer critérios e valores acerca 

das suas escolhas. Porém, essas escolhas não seguem uma mesma linearidade, 
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fazendo com que os atores criem uma heterogeneidade de projetos de 

desenvolvimento.  

Nesse sentido, a Perspectiva Orientada aos Atores (POA) auxilia a 

compreender como o desenvolvimento pode ser construído a partir da sociedade, 

tendo o conceito de agência humana como central. Os atores coletivos, a partir da 

agência, capacidade essa de refletir e agir, possibilitam a criação de diferentes 

formas de abastecimento de alimentos na região, como as feiras. Esses diferentes 

canais possibilitam o acesso a diferentes públicos, proporcionando um espaço de 

interface social entre agricultores e consumidores. Porém, a POA tem se centrado 

em análises de desenvolvimento rural e processos agrários, voltadas para analisar o 

poder de transformação que os agricultores possuem, desmistificando os mesmos 

como “passivos ou vítimas de uma mudança planejada” (LONG; PLOEG, 2011,        

p. 29). Essa teoria detém poucos aportes para se pensar as dinâmicas de consumo.  

Assim, a terceira seção apresenta uma revisão dos estudos sobre Consumo, 

enfatizando as formas em que atores sociais exercem sua agência para expressar 

valores e reafirmar posicionamentos frente ao mundo em que vivem. O referencial 

trazido nesta seção buscou elucidar o relevante papel dos consumidores na 

sociedade, desmistificando os mesmos como alienados, escravos do consumo, 

retirando-os, assim, da passividade. Os consumidores são considerados atores 

sociais essenciais para o desenvolvimento a partir da valorização da cultura local. 

Entende-se que o uso combinado desses referenciais permitirá compreender como o 

consumo de alimentos da agricultura familiar local se faz presente na região do Vale 

do Rio Pardo, influenciando o desenvolvimento regional a partir da visão dos 

consumidores. 
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3 O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Considerando que os referenciais teóricos utilizados possuem como premissa 

que os consumidores têm uma participação reflexiva e ativa nos processos de 

pressão para produzir mudança social e criar projetos de desenvolvimento, os 

procedimentos metodológicos devem ser centrados nos atores. Optou-se, portanto, 

por entrevistas, observação participante e o diálogo ativo com os interlocutores, o 

que permite que o pesquisador possa compreender melhor suas percepções. A 

coleta de dados foi pautada por um cuidadoso olhar sobre como as relações são 

construídas e sustentadas, quem são os atores envolvidos, suas narrativas e 

percepções. 

Na sequência, serão apresentadas a delimitação e a caracterização da 

Região do Vale do Rio Pardo-RS, a delimitação da área de estudo, os 

procedimentos de coleta dos dados, e os procedimentos de análise. Ao final deste 

capítulo é mostrado as principais atividades desenvolvidas pela agricultura familiar 

na região. 

 

3.1 Universo Empírico: delimitação e caracterização da Região do Vale do Rio 

Pardo-RS 

 

Para Etges e Degrandi (2013), os estudos regionais na área da geografia 

partem de duas visões: uma entende que a região é dada, ou seja, já é estabelecida 

de antemão, e outra concepção entende que a região não é delimitada, ela é 

formada ao final da pesquisa, de acordo com os objetivos do estudo. Nesta 

pesquisa, opta-se por trabalhar com a região do Vale do Rio Pardo, localizada no 

estado do Rio Grande do Sul, amparada na delimitação do Conselho Regional de 

Desenvolvimento (COREDE) do Vale do Rio Pardo6. A escolha do COREDE Vale do 

Rio Pardo como referência para essa pesquisa se deu pelo importante papel que 

esses conselhos exercem nas regiões, na qual enfatiza-se a participação direta da 

sociedade civil para a alocação de recursos públicos e a contribuição para o 

desenvolvimento sustentável.  

                                                           
6 O COREDE Vale do Rio Pardo foi criado em dezembro de 1991. Os COREDES possuem como 

objetivo a melhoria da aplicação dos recursos públicos, o estímulo para que a população permaneça 
na região preservando e recuperando o meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável 
(PETRY; SILVEIRA, 2017). 
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De acordo com estimativas do IBGE (2020), atualmente a região do COREDE 

Vale do Rio Pardo possui uma população total de 409.431 mil habitantes. Do total de 

habitantes dessa região, 63% residem em áreas urbanas, enquanto 37% se 

encontram em áreas rurais (IBGE, 2010). Comparando com dados da média 

estadual, o número de moradores das zonas rurais dessa região supera, tendo em 

vista que a média (estadual) é de 15% de residentes nessa área (IBGE, 2010). Entre 

os municípios integrantes da região do Vale do Rio Pardo estão: Arroio do Tigre, 

Boqueirão do Leão, Candelária, Encruzilhada do Sul, General Câmara, Estrela 

Velha, Gramado Xavier, Herveiras, Ibarama, Lagoão, Pantano Grande, Passa Sete, 

Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Segredo, Sinimbu, Sobradinho, 

Tunas, Vale do Sol, Vale Verde, Venâncio Aires e Vera Cruz. Dentre os 23 

municípios dessa região, 10 apresentam população superior a 70% nas áreas rurais 

(IBGE, 2010).  

Segundo Klarmann (1999) apud Etges (2001), pode-se destacar três sub-

regiões dentro da região do Vale do Rio Pardo, sendo:  

 

o norte, caracteristicamente uma área de predomínio da pequena 
propriedade, com uma população constituída por descendentes de alemães, 
italianos e luso-brasileiros, e com sérios problemas no tocante a alternativas 
econômicas que agreguem valor à produção do minifúndio; o centro, 
constituído pela sub-região do polo industrial-comercial de Santa Cruz do 
Sul e cidades vizinhas como Venâncio Aires e Vera Cruz; e o sul, 
representado pela área abrangida pelas médias e grandes propriedades, 
com um predomínio das atividades agropastoris, principalmente dedicadas 
à pecuária e à orizicultura, e com baixa densidade demográfica nas áreas 
rurais, típica de regiões de latifúndios.   

 

Os municípios escolhidos para a pesquisa localizam-se na microrregião 

central, sendo esses Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Vera Cruz. A escolha 

desses municípios se deu pela importância da concentração de feiras localizadas na 

microrregião central da região do Vale do Rio Pardo. Destaca-se que Santa Cruz do 

Sul comporta nove feiras ativas que comercializam alimentos, Venâncio Aires, duas, 

e Vera Cruz, uma (PREISS et al., 2020).    

Também é importante ressaltar que, em números, Santa Cruz do Sul é o 

município com maior população, contando com 131.365 habitantes, seguida por 

Venâncio Aires com 71.973 habitantes, e Vera Cruz ocupando a 4° posição, com 

27.099 habitantes (IBGE, 2020).   
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Santa Cruz do Sul, em termos culturais, possui forte influência da colonização 

Alemã, sendo considerada o município mais importante dessa região. Apresenta R$ 

73.286,09 como PIB per capita e a renda média mensal dos trabalhadores formais é 

de 2,8 salários (IBGE, 2018), tendo o IDH de 0,773 (IBGE, 2010).  

Em relação à demografia, a maior parte da população se concentra na área 

urbana, representado por 88,86%, e 11,14% residem na zona rural, constando no 

período de 2000 a 2010 uma taxa de crescimento da população urbana de 12,16%, 

enquanto a população rural decresceu – 4,78% (IBGE, 2010). De acordo com o 

Censo Agro (2019), a área dos estabelecimentos agropecuários no município é de 

40.628 hectares, distribuídas em 2.455 estabelecimentos. Santa Cruz do Sul se 

destaca em nível estadual na produção de mandioca, ocupando a 7° posição, e a 4° 

maior produtora de noz Europeia pecã (IBGE, 2019).  

Já o município de Venâncio Aires apresenta R$ 49.352,93 como PIB per 

capita e a renda média mensal dos trabalhadores formais é de 2,4 salários (IBGE, 

2018), tendo o IDH de 0,712 (IBGE, 2010). Em relação a demografia, a maior parte 

da população se concentra na área urbana, representado por 62,78%, e 37,22% 

residem na zona rural, constando no período de 2000 a 2010 uma taxa de 

crescimento da população urbana de 14,39%, enquanto a população rural decresceu 

– 1,98% (IBGE, 2010).  

A área dos estabelecimentos agropecuários no município é de 53.316 

hectares, distribuídas em 4.367 estabelecimentos. Venâncio Aires se destaca em 

nível estadual na produção de mandioca, ocupando a 1° posição (IBGE, 2019).  

O município de Vera Cruz, o terceiro a fazer parte desta pesquisa, apresenta 

R$ 24.467,49 como PIB per capita e a renda média mensal dos trabalhadores 

formais é de 2,3 salários, tendo o IDH de 0,737 (IBGE, 2010).  

Em relação a demografia, a maior parte da população se concentra na área 

urbana, representado por 55,54%, e 44,46% residem na zona rural, constando no 

período de 2000 a 2010 uma taxa de crescimento da população urbana de 34,53%, 

enquanto a população rural decresceu – 6,46% (IBGE, 2010). De acordo com o 

Censo Agro 2017, a área dos estabelecimentos agropecuários no município é de 

20.866 hectares, distribuídas em 1.597 estabelecimentos.  
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3.2 Delimitação do Campo 

 

 Buscando contemplar o objetivo deste trabalho, o local empírico de análise 

escolhido para a pesquisa foram as feiras. Essa escolha se deu por ser um espaço 

onde são vendidos majoritariamente alimentos locais. Um outro argumento centra-se 

nas feiras, por serem locais no qual o público consumidor busca produtos para além 

das características físicas, sendo contemplados em estudos como o de Portilho 

(2008) e Cassol (2013). Vinculando a perspectiva teórica usada neste estudo, as 

feiras são espaços de interface em que produtores e consumidores se encontram e 

interagem a partir de suas perspectivas. Conforme dados de Preiss et al. (2020), 

existem 18 feiras localizadas na região do Vale do Rio Pardo. Destas, foram 

escolhidas cinco feiras para trabalhar (figura 1), localizadas em três municípios: a 

Feira Agroecológica da ECOVALE, a Feira Jovem da Boa Vista, a Feira Rural da 

Independência, a Feira O Grupo o Eco da Vida e o Feirão Rural.  

 

Figura 1 – Comercialização de alimentos da Agricultura Familiar em Santa Cruz 

do Sul, Venâncio Aires e Vera Cruz 

 
 Fonte: autoria própria (2021). 
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Para a seleção das iniciativas que contemplam a pesquisa foram 

considerados os seguintes critérios: tempo de existência dos empreendimentos, 

localização geográfica, o tipo de alimento ofertado (convencionais e/ou 

agroecológico/orgânico) e a faixa etária do público frequentador. As motivações da 

escolha de cada feira são descritas a seguir. 

 Em relação à Feira Agroecológica da ECOVALE, a escolha se deu por ela 

estar vinculada ao Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia (CAPA), que desde 

a década de 1990 busca disseminar na região do Vale do Rio Pardo a agricultura de 

base agroecológica como uma alternativa ao cultivo de fumo. Outro ponto relevante 

refere-se a estreita relação que ocorre entre produtor e consumidor, sendo possível 

até anotar produtos para pagamento posterior. Entender a motivação dos indivíduos 

em consumir tais produtos, sendo esses oriundos da região do Vale do Rio Pardo, 

possibilitará compreender as reais motivações envolvidas em suas ações.      

 Já a Feira Jovem da Boa Vista justifica-se por comercializar alimentos 

produzidos por jovens estudantes ou ex-estudantes da Escola Família Agrícola de 

Santa Cruz do Sul (EFASC), além de ser a única feira ativa que atende diretamente 

a população rural, sendo essa localizada no distrito de Boa Vista em Santa Cruz do 

Sul.   

Para a escolha da Feira Rural da Independência foi levado em consideração 

que essa é uma feira que tanto possui bancas que comercializam alimentos de 

produção convencional, quanto orgânicos/agroecológicos. Também foi constatado 

que existe um movimento mais frequente de consumidores, além de contar com um 

público jovem bastante assíduo.    

A escolha da Feira O Grupo o Eco da Vida se deu por dois motivos. Primeiro, 

por ser a única feira orgânica/agroecológica do município de Venâncio Aires, e 

segundo por comercializar alimentos orgânicos a mais de 18 anos. 

 Já a escolha do Feirão Rural se justifica por ser a única de Vera Cruz, sendo 

essa uma feira que tanto possui bancas que comercializam alimentos de produção 

convencional, quanto orgânicos/agroecológicos, sendo marcada por um público 

consumidor majoritariamente idoso.   

Acredita-se que estas cinco feiras são suficientes para dar conta dos objetivos 

propostos nesta pesquisa, contemplando a necessária heterogeneidade de atores e 

contextos. Soma-se a isso o fato de que um trabalho de campo mais amplo tornou-

se inviável devido a pandemia da COVID -19.  
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3.3 Procedimentos de coleta dos dados  

 

A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, de forma a compreender mais 

profundamente como o consumo de alimentos da agricultura familiar se faz presente 

na região do Vale do Rio Pardo, influenciando o desenvolvimento regional, na 

percepção dos consumidores. A análise qualitativa, segundo Richardson (1999), 

possibilita que o pesquisador descreva a complexidade do problema e as 

particularidades dos atores envolvidos. Segundo Gil (2002, p. 133), a análise 

qualitativa envolve “a redução dos dados, a categorização desses dados, sua 

interpretação e a redação do relatório”. 

 Em relação aos métodos de coleta de dados utilizados para alcançar os 

objetivos propostos nesta pesquisa, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, 

observação participante, caderno de campo e registro fotográfico, como mostra o 

quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Métodos a serem utilizados para atingir os objetivos 

Objetivos Público-alvo Métodos 

Objetivo 1- Compreender de que 

forma os agricultores enquanto atores 

coletivos constroem feiras na região; 

Feirantes 

1. Entrevista com os feirantes, 

observação participante, caderno 

de campo e registro fotográfico; 

Objetivo 2- Descrever o perfil 

socioeconômico e  as motivações dos 

consumidores das feiras locais; 

Consumidores 

2. Entrevista com os consumidores, 

observação participante, caderno 

de campo e registro fotográfico;  

Objetivo 3- Analisar como os 

consumidores enquanto atores sociais 

percebem a sua contribuição para o 

desenvolvimento regional.  

Consumidores 

Entrevista com os consumidores, 

observação participante, caderno 

de campo e registro fotográfico. 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Em relação ao processo de coleta de dados com o intuito de compreender de 

que forma os agricultores, enquanto atores coletivos, constroem as feiras na região, 

o início deu-se com as entrevistas aos representantes das feiras. Levando em 

consideração que a POA utiliza atores individuais e coletivos, foram entrevistados os 

representantes da coletividade que organizam as feiras, por entender que eles 

representam o conjunto de atores envolvidos no processo. Para tanto, foi utilizado 
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formulários, sendo este instrumento, segundo Oliveira et. al. (2016), caracterizado 

por ser mais estruturado, possibilitando que o entrevistador esclareça quaisquer 

questões a fim de torná-las mais claras. Conforme Minayo (1994), as entrevistas 

possibilitam que o pesquisador busque informações contidas na fala dos atores 

sociais. Nesse processo de pesquisa, o papel dos sujeitos é essencial, pois são eles 

que relatarão o assunto e suas particularidades (NETO, 2011). Mais 

especificamente, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, as quais, segundo 

Triviños (1987), são utilizadas para perguntas abertas e fechadas, possibilitando 

uma maior flexibilidade para realizar questionamentos adicionais, ao mesmo tempo 

em que delimita o volume de informações direcionando o entrevistado para o tema 

almejado.  

As entrevistas foram realizadas em agosto de 2020, tendo sido coletados os 

seguintes dados: 

a) Histórico das Feiras: ano de surgimento, principais motivações para a 

organização da feira e principais idealizadores e fundadores das feiras;  

b) Logística e Infraestrutura: dias e horários de funcionamento, localização, 

forma de administração e valores dispendidos com o espaço físico da 

feira; 

c) Aspectos Sociais: número de famílias de agricultores participantes da 

feira, número de agricultores envolvidos em todo o processo (produção e 

comercialização), número de feirantes, número de famílias que realizam a 

venda na mesma banca, existência de funcionários e a quantidade de 

homens e mulheres feirantes; 

d) Tipos de Produtos Vendidos: classificação do tipo de alimento 

comercializado, origem geográfica dos alimentos, diferenciais 

socioculturais dos alimentos, produtos comercializados e sua respectiva 

quantidade mensal, montante de recursos gerados, formação dos preços 

e motivações em vender os produtos na feira;    

e) Consumidores: estimativa do número de consumidores/feira, formas de 

comunicação utilizadas, bem como as estratégias para fidelizar. 

Em um segundo momento, foi realizada a observação participante nas feiras 

com vistas a conhecer melhor a dinâmica de funcionamento destes espaços, bem 

como encaminhar uma aproximação com potenciais consumidores e serem 

entrevistados. Para Queiroz et al. (2007, p. 277), “o ato de observar é um dos meios 
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mais frequentemente utilizados pelo ser humano para conhecer e compreender as 

pessoas, as coisas, os acontecimentos e as situações”. De acordo com Gil (2002), a 

observação participante possibilita que o pesquisador interaja com os investigados e 

que obtenha, segundo Queiroz et al. (2007), informações instantaneamente, sendo 

essa uma vantagem dessa técnica. Nesse sentido, foram realizadas a observação 

participante nos dias 06 de novembro (Feirão Rural), 07 de novembro (Feira O 

Grupo o Eco da Vida), 10 de novembro (Feira Rural da Independência), 14 de 

novembro (Feira Jovem da Boa Vista) e 20 de novembro (Feira Agroecológica da 

ECOVALE).  

A observação participante contribuiu para perceber a interação entre 

produtores-produtores e produtores-consumidores, as ações realizadas na hora da 

compra, os produtos selecionados, etc. Nesse sentido, estar presente nos espaços 

onde ocorrem as comercializações possibilitou compreender melhor os atores. Para 

o registro das observações, foi utilizado um diário de campo. Essa ferramenta de 

pesquisa possibilita que as reflexões e observações do pesquisador não sejam 

esquecidas. Roese et al. (2006) apontam que essa técnica consiste na escrita diária 

das observações do investigador, possibilitando que, durante a coleta, se possa 

anotar as reflexões e as análises captadas. Também foram utilizados registros 

fotográficos de forma a ilustrar os atores envolvidos, as feiras e as potenciais 

situações de relevância para a pesquisa.  

O método da observação participante oportunizou um primeiro contato com os 

consumidores, sendo possível construir uma lista com os contatos dos atores, e 

posteriormente foi realizada a seleção, respeitando a heterogeneidade dos 

consumidores, em especial no que diz respeito a idade e gênero. Por exemplo, as 

feiras que predominavam idosos, como o Feirão Rural, teve o público 

majoritariamente idoso, diferente de outras feiras, como a Feira Rural da 

Independência, onde foi observado um público jovem bem assíduo.  

Para realizar o contato com os consumidores na feira, foi de extrema 

importância a indicação pelos feirantes, uma vez que a proximidade estabelecida 

com os mesmos gerou mais confiança para que os consumidores passassem seus 

contatos pessoais. Desta forma, os agricultores introduziam uma conversa com os 

consumidores expondo a pesquisa, e posteriormente, a pesquisadora explicava mais 

detalhadamente o trabalho, perguntando inclusive sobre a possibilidade de 

participação dos mesmos. Em todas as feiras foram selecionados um número 
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superior de mulheres, como pode ser observado na tabela 1. Essa diferenciação da 

quantidade de consumidores por gênero respeitou os valores encontrados em outros 

estudos como o de Pohl, Filho e Abbade (2019), Pereira et al. (2015), Trevizan e 

Casemiro (2009) e Andrade e Bertoldi (2012), em que o público feminino girava em 

torno de 60% a 70%. 

 

Tabela 1 – Consumidores por gênero  

Feiras Masculino Feminino 

Feirão Rural 3 4 

Feira O Grupo o Eco da Vida 2 5 

Feira Rural da Independência 2 5 

Feira Jovem da Boa Vista 2 5 

Feira Agroecológica da ECOVALE 3 4 

Total 12 (34,29%) 23 (65,71%) 

Fonte: trabalho de campo, 2020.              

 

Seguindo a linha da caracterização das feiras, para a coleta de dados dos 

consumidores também foram utilizadas as entrevistas semiestruturadas executadas 

por meio do formulário com 35 consumidores, sendo sete de cada feira. 

Diferentemente dos agricultores, os consumidores não são um grupo organizado, 

assim, as entrevistas foram realizadas de forma individual.  

Devido à pandemia, as entrevistas ocorreram majoritariamente de forma on-

line, por meio de vídeos, utilizando-se de plataformas digitais como o WhatsApp ou 

Google Meet, no período de 29 de novembro de 2020 a 14 de janeiro de 2021. 

Somente três entrevistas ocorreram na residência dos investigados, por conta da 

dificuldade dos mesmos em acessarem plataformas digitais. Todas as entrevistas 

foram gravadas e transcritas posteriormente. Os consumidores não foram 

identificados pelo nome, tendo em vista que uma parte preferiu a confidencialidade. 

Entretanto, os mesmos receberam nomes fictícios. 

 A entrevista (APÊNDICE C) com os consumidores foi composta por duas 

sessões, a saber: 

a) Levantamento de perfil socioeconômico: foram coletados dados sobre 

gênero, faixa etária, atividade desenvolvida, escolaridade, profissão, 

renda média familiar, estado civil, frequência de compras nas feiras e 

número de pessoas nas residências. Já nas motivações de compra, essa 

sessão foi composta por questões que visavam compreender as 
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motivações de compra dos consumidores; Contribuição para o 

Desenvolvimento Regional: essa sessão é composta por questões que 

visam compreender como os consumidores enquanto atores sociais 

percebem a sua contribuição para o desenvolvimento regional.  

 

3.4 Procedimentos de análise 

  

Após a entrevista com os consumidores, foram realizadas as transcrições e a 

sistematização dos dados. Como método de análise foi utilizada a análise de 

conteúdo. Segundo Bardin (1977, p. 30-31), a análise de conteúdo “é um método 

muito empírico, dependente do tipo de «fala» a que se dedica e do tipo de 

interpretação que se pretende como objetivo”. Para a autora, esse método carrega 

um transporte de significações que permite que a mensagem do emissor para o 

receptor possa ser escrita e posteriormente decifrada pela técnica.  

A análise de conteúdo pode ser utilizada tanto para uma análise quantitativa 

como para qualitativa. Para as quantitativas, podem ser utilizados softwares, tal 

como o Free Software, que permite descrever os fenômenos pesquisados nas falas 

dos atores. É comum organizar os dados em tabelas. Já na análise qualitativa, o 

conjunto de categorias deve ser reexaminado continuamente, para que as 

categorias possam “obter ideais mais abrangentes e significativos” (GIL, 2002, p. 

134). A descrição dos resultados da análise qualitativa possibilita uma maior 

liberdade para o pesquisador, podendo, por exemplo, ser escrito em textos narrados 

ou esquemas (GIL, 2002).       

 A análise de conteúdo, conforme Bardin (1977), se organiza em três fases, 

sendo: a) pré-análise: nessa fase é realizada a escolha dos documentos que serão 

analisados, a formulação dos objetivos e a elaboração das categorias que serão 

utilizadas na interpretação final; b) exploração do material: em função das regras 

formuladas na pré-análise, essa fase busca a exploração mais aprofundada do 

material; c) tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação: nessa fase os 

dados são tratados e colocados em suas respectivas categorias, de maneira que as 

falas subjetivas sejam validadas.    

  É importante ressaltar que nem sempre é possível, de imediato, criar as 

categorias, sendo necessário ir a campo para que, a partir das falas dos atores, elas 

possam ser construídas. A partir da categorização, ou seja, organização dos dados, 
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é possível que as falas sejam contrastadas com a fundamentação teórica utilizada 

na pesquisa (GIL, 2002). 

Segundo os atores Olabuenaga e Ispizúa (1989), a análise de conteúdo, em 

sua vertente qualitativa, deve se atentar para alguns fatos:  

a) O sentido que o autor pretende dar ao texto pode não coincidir com o 

sentido percebido pelo leitor do mesmo; 

b) O significado do texto pode ser diferente para públicos diferentes; 

c) Um mesmo autor pode emitir uma mensagem, podendo ser interpretada 

por cada pessoa de uma maneira diferente;  

d) Um texto pode expressar um sentido que o próprio autor não seja 

consciente. 

Ressalta-se que, para a análise dos dados, tomou-se como base o referencial 

teórico apresentado anteriormente.  

 

3.5 Agricultura familiar na região: do tabaco ao alimento 

 

A principal atividade econômica dessa região está voltada para a produção e 

exportação de tabaco (ETGES, 2001; PETRY; SILVEIRA, 2017). Os cinco 

municípios entre os que mais produzem fumo em folha seca no Rio Grande do Sul 

são: Venâncio Aires na 3° posição (15.969 ton.), Candelária na 6°posição (10.447 

ton.), Vale do Sol na 7° posição (9.622 ton.), Santa Cruz do Sul na 8° posição (9.268 

ton.) e Arroio do Tigre na 10° posição (8.033 ton.) (IBGE, 2019). Vale ressaltar que a 

região no ano de 2017 produziu segundo o Censo Agro 107.718 toneladas de fumo.  

Destaca-se que o Rio Grande do Sul ocupa a primeira posição entre os 

estados que mais produzem tabaco no Brasil, produzindo no ano de 2017 uma 

quantidade de 295.920 toneladas (IBGE, 2019). Estima-se que essa atividade tenha 

envolvido 149.060 famílias na safra de 2018/2019 nos estados do sul, gerando uma 

produção de 664.355 toneladas em uma área de 297.310 hectares, totalizando R$ 

5.863.792.410,00 (AFUBRA, 2019). Para além do tabaco, 50% das famílias 

produtoras dos estados do sul, de acordo com estudos de Slongo et al. (2016), 

também provém parte de sua renda por meio de outras atividades agrícolas, 

gerando uma renda média anual R$ 34.705,90 por família.   
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Na região do Vale do Rio Pardo encontra-se o maior complexo fumageiro de 

processamento de tabaco do mundo, composta pelos municípios de Santa Cruz do 

Sul, Venâncio Aires e Vera Cruz (SINDITABACO, 2021). Cabe destacar que as 

exportações destes três municípios ancoram-se no tabaco, representando 98% em 

Vera Cruz, 97% em Santa Cruz do Sul, e 95% em Venâncio Aires (AREND et al., 

2019). Os autores questionam a falta de diversificação de produtos para exportação, 

aludindo ser preocupante atrelar a economia em uma única cultura, argumentando 

que, quando o setor “prospera”, os municípios citados são beneficiados, entretanto, 

quando ocorre problemas nesse setor, os mesmos sofrem as consequências. 

Neste sentido, Etges (2001) argumenta que as empresas transnacionais 

fumageiras homogeneízam a região, controlando todo o processo, desde o auxílio 

técnico para o plantio, passando pela comercialização da matéria-prima, 

beneficiamento, até a produção do cigarro. A autora salienta que as atividades 

desenvolvidas na região imprimem sua identidade, sendo o tabaco o produto que 

particulariza a região do Vale do Rio Pardo. Para além das empresas, Arend et. al. 

(2019, p. 248) destaca que “esta cultura envolve interesses de vários agentes, como 

fumicultores, indústria fumageira e o Governo, nas esferas municipal, estadual e 

federal, em decorrência do volume de impostos arrecadados”.  

Porém, para além do tabaco, ressalta-se a importância de outras atividades, 

também promovidas pela agricultura familiar. Trazendo alguns dados da região, 

atualmente, de acordo com o Censo Agro 2017, a região do Vale do Rio Pardo 

apresenta 28.495 estabelecimentos da agricultura familiar, se destacando os 

municípios de Venâncio Aires, com 3.091 (14%) estabelecimentos, seguido de 

Candelária, com 3.259 (11%) estabelecimentos, e Santa Cruz do Sul, com 3.201 

(8%) estabelecimentos. Em especial, o desenvolvimento da região do Vale do Rio 

Pardo encontra-se estruturado na agricultura familiar, majoritariamente de pequena 

escala, sendo uma característica herdada pela colonização (ZANCHI; BARBOSA, 

2019).  

Na região existe uma produção significativa de alimentos, sendo possível 

observar pelas quantidades produzidas na horticultura, lavouras permanentes e 

temporárias, como mostra a tabela 2.   
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Tabela 2 – Alimentos produzidos na região do Vale do Rio Pardo-RS 

Grupos 

Itens 

(quantidade de 

variedades) 

Itens produzidos Total 

Hortaliças e 

Temperos 
11 

Acelga, agrião, alface, alho-poró, 

almeirão, cebolinha, chicória, couve, 

espinafre, repolho, rúcula e salsa. 

 

2.019 toneladas 

 

Legumes e 

Tubérculos 
18 

Abóbora/moranga, abobrinha, alho, 

aipim, batata-inglesa, batata-doce, 

berinjela, beterraba, cebola, cenoura, 

chuchu, couve-flor, pepino, pimenta, 

pimentão, tomate e vagem. 

56.861 toneladas 

Frutas 13 

Abacate, amora fruto, banana, 

bergamota, goiaba, kiwi, laranja, maçã, 

melancia, melão, pêssego e uva-mesa. 

49.833 toneladas 

Fonte: Censo Agropecuário (2019). 

     

 Para além desses alimentos, na região também existem outros alimentos com 

potencial para venda após processamento, sendo identificados o arroz com casca 

(169.181 toneladas), o feijão preto e de cor (3.417 toneladas), a erva-mate (2.641 

toneladas), nozes e amendoim (168 toneladas) (IBGE, 2019). Outros produtos com 

um valor agregado oriundos das agroindústrias também são encontrados na região, 

conforme detalhado na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Produtos Artesanais produzidos nas agroindústrias da região do 

Vale do Rio Pardo-RS 

Produtos da agroindústria Quantidade (tonelada) 

Pães, bolos e biscoitos 2.245 toneladas 

Creme de leite, manteiga e queijo, requeijão 291 toneladas 

Geleia e doces 213 toneladas 

Embutidos 292 toneladas 

Legumes e verduras (processadas) 249 toneladas 

Rapadura 51 toneladas 

Suco de frutas 597 mil litros 

Melado 523 mil litros 

Fonte: Censo Agropecuário (2019). 

 

 Ainda que não se possa contabilizar a quantidade de alimentos que 

permaneceram na região, uma parte desses alimentos possivelmente são vendidos 

nas feiras (SIQUEIRA; LUCAS; CRUZ, 2020), possibilitando, além da oferta de 

alimentos nutritivos, o potencial para a promoção do desenvolvimento regional.  
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 Entretanto, a quantidade de alimentos disponibilizados na região poderia ser 

superior à ofertada atualmente, tendo em vista que essa região ainda possui na sua 

base produtiva o tabaco. Apesar da importância econômica desta produção para o 

Vale do Rio Pardo, essa dinâmica contribui para que a região tenha a necessidade 

de se abastecer de produtos de outras regiões do estado ou do país. De acordo com 

os técnicos do Arranjo Produtivo Local do Vale do Rio Pardo (APL VRP), a região 

dispende de um montante de 90 milhões de reais/mês na compra de alimentos 

(PREISS et al., 2021). Além desse dinheiro circular em outros locais, a dependência 

de produtos fora da região pode ser observada mais nitidamente na greve dos 

caminhoneiros, que durou do dia 21 a 30 de maio de 2018, expondo a fragilidade e a 

dependência do sistema de abastecimento de alimentos, onde, segundo o Portal 

Arauto (2018), diversos supermercados de Santa Cruz do Sul foram afetados pelo 

desabastecimento de produtos hortifrúti.  

Nesse sentido, a importância do fortalecimento das feiras da agricultura 

familiar é imprescindível, tanto para que os agricultores consigam ter mais 

autonomia, para que os recursos econômicos provenientes da venda dos alimentos 

circulem na região, quanto para a consolidação da relocalização alimentar, sendo 

essa fundamental para a promoção de alimentos que agregam as particularidades 

da região. Logo, os consumidores são atores essenciais para o fortalecimento desse 

canal, agregando para além dos benefícios da própria saúde e a da família, 

contribuições para o desenvolvimento da região, nas diversas dimensões como 

ambiental, social e econômica. 
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4 AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL: A FEIRA COMO ESPAÇO DE INTERFACE 

 

Neste capítulo inicia-se a apresentação dos resultados, juntamente com a 

análise. Busca-se responder neste capítulo o primeiro objetivo específico, que visa 

compreender de que forma os agricultores, enquanto atores coletivos, constroem 

feiras na região e de que maneira estas contribuem para o desenvolvimento local. 

Para tanto, nas seções seguintes são apresentadas a caracterização das cinco 

feiras, trazendo questões que envolvem desde o surgimento, estrutura e logística, 

aspectos sociais, produtos ofertados nesses canais, até as estimativas e formas de 

comunicação entre os feirantes e os consumidores. Ao final é apresentado de 

maneira sucinta os resultados encontrados nesses espaços, dialogando com a 

literatura sobre desenvolvimento regional e estudos em feiras.    

 

4.1 Feira Agroecológica da ECOVALE 

 

Foi fundada em 1998, mas passou a ser denominada Feira Agroecológica da 

ECOVALE somente no ano de 2000. Sua criação partiu da necessidade dos 

agricultores vinculados ao Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia (CAPA) de 

escoarem sua produção, e de atenderem a uma demanda de consumidores que 

buscavam alimentos da agricultura familiar local. 

A Feira Agroecológica da ECOVALE é administrada pela Cooperativa 

Regional de Agricultores Familiares (ECOVALE), e funciona nas terças e sextas-

feiras das 13h às 18h30m. O espaço físico da feira pertence ao CAPA, porém é 

cedido para a ECOVALE, sendo esse um incentivo para que os agricultores 

comercializem seus alimentos sem a necessidade de alugar um local. O único 

dispêndio que os feirantes possuem em relação ao espaço refere-se a uma taxa no 

valor de R$ 20,00 por feira cobrada para a manutenção do local. A feira é composta 

por três bancas, sendo cinco feirantes (três homens e duas mulheres), englobando 

ao todo oito famílias. Entre a produção e comercialização de alimentos existem 18 

agricultores envolvidos diretamente.  

 Nesse espaço são encontrados alimentos diversificados como alface, repolho, 

couve, rúcula, PANCs, brócolis, couve-flor, banana, tomate, laranja, bergamota, 

batatinha, batata-doce, cebola, ervas e temperos, panificados, puxa-puxa, nêspera, 

goiaba, abacate, rabanete, cenoura, beterraba, pepino, vagem, entre outros, 
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totalizando, segundo os agricultores, uma estimativa mensal de 4.000kg de 

alimentos vendidos/mês. Todos esses alimentos são produzidos pela agricultura 

familiar de base agroecológica, com origem nos municípios de Santa Cruz do Sul 

(70%), Rio Pardo (20%) e Vale do Sol (10%). Também são ofertados alimentos de 

Comunidades Quilombolas, representando o equivalente a 2% da comercialização. 

Na imagem a seguir (fotografia 1) é possível visualizar os produtos ofertados, bem 

como a tabela de preços. 

 

Fotografia 1 – Alimentos comercializados e tabela de preços da Feira 

Agroecológica da ECOVALE 

 
Fonte: trabalho de campo, 2020. 

                                              

   De acordo com os feirantes, estima-se que transitem em média até 50 

consumidores por feira. Em relação aos meios de comunicação, para além da 

relação direta com os consumidores, os feirantes também utilizam plataformas 

digitais como o Facebook, Instagram e grupo no WhatsApp, com o intuito de 

apresentarem seus produtos.  

 

4.2 Feira Jovem da Boa Vista 

 

A feira Jovem da Boa Vista nasceu de uma iniciativa local de jovens 

estudantes da EFASC que perceberam uma oportunidade de realizarem a feira na 

própria comunidade. Inaugurada em 2016, a feira acontece todos os sábados das 

8h30m ao 12h, no distrito de Boa Vista, em frente ao Mercado Elio Staub, em Santa 
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Cruz do Sul-RS. O espaço da feira é cedido pela família de um integrante, não 

sendo cobrado aluguel.  

Ao todo, sete famílias fazem parte, envolvendo aproximadamente 20 

agricultores no processo de produção e comercialização. Cinco homens e duas 

mulheres são responsáveis pela comercialização, sendo esses os próprios 

administradores.  

A venda dos produtos ocorre numa mesma banca, sendo repassados os 

valores para cada jovem ao final da feira. Os alimentos encontrados nesse espaço 

são caracterizados como: agroecológicos e artesanais, produzidos por agricultores 

familiares locais em Santa Cruz do Sul-RS. Entre os alimentos encontrados nesses 

espaços estão: cucas, farinha de milho, alface, rúcula, limão, milho, repolho, salsa, 

vagem, amendoim, cenoura, rabanete, mel, batata, conservas, bergamota, rapadura, 

moranga, produtos processados artesanalmente, etc. Na fotografia 2 é possível 

visualizar melhor a diversidade de produtos. 

 

Fotografia 2 – Consumidores comprando na Feira Jovem da Boa Vista 

 
Fonte: trabalho de campo, 2020. 
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Em relação aos consumidores, estima-se que transitem entre 30 a 40 

pessoas por feira. Também é realizada a entrega em domicílio, sendo o delivery 

uma estratégia de fidelização dos clientes, em especial os consumidores idosos. As 

tecnologias utilizadas para a comunicação entre feirantes e consumidores ocorrem 

por meio do Facebook, WhatsApp e telefone. 

 

4.3 Feira Rural da Independência 

 

A feira Rural da Independência surgiu em 2016 por iniciativa dos próprios 

feirantes que queriam ter uma oportunidade de comercializar seus alimentos nesse 

canal. A conquista se deu por meio da pressão social demandando do poder público 

municipal a aprovação de um projeto em tramitação a mais de 20 anos. Ressalta-se 

que antes da construção, os feirantes iniciaram sua comercialização por um ano 

embaixo de uma estrutura de lona, sendo inaugurada em 2017 a atual estrutura de 

alvenaria, como pode ser visualizada na imagem a seguir (fotografia 3). 

 

Fotografia 3 – Consumidores comprando na Feira Rural da Independência 

 
Fonte: trabalho de campo, 2020. 
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A feira acontece na Avenida da Independência, ocorrendo às terças-feiras das 

14h às 19h e aos sábados das 6h às 12h. Esse canal de comercialização conta 

diretamente com 25 agricultores na produção e comercialização, e o atendimento de 

sete feirantes (cinco homens e duas mulheres). Dentre esses, alguns estão 

associados à Associação Santa Cruzense de Feirantes (ASSAFE) e à Cooperativa 

Regional de Alimentos Santa Cruz (COOPERSANTA). 

Os alimentos ofertados na feira são convencionais e artesanais, produzidos 

pela agricultura familiar no município de Santa Cruz do Sul. Nesses espaços 

encontram-se beterraba, cenoura, couve-flor, alface, brócolis, temperos, rabanete, 

batata-doce, aipim, rúcula, repolho, tomate, cebola, batatinha, pão, cuca, bolacha, 

ninho de abelha, mel e produtos processados artesanalmente. Estima-se que a feira 

receba 200 consumidores por dia de funcionamento, utilizando-se da interação com 

os consumidores por meio do Facebook, WhatsApp e telefone, ocorrendo também 

divulgação em jornal e rádio. Para o feirante, as estratégias para fidelizar os 

consumidores consistem no bom atendimento e na oferta de produtos de qualidade.  

 

4.4 Feira O Grupo o Eco da Vida   

 

A Feira O Grupo o Eco da Vida surgiu em agosto de 2002 por meio de uma 

proposta do CAPA, que assessorava alguns agricultores de Venâncio Aires desde 

1998. A feira conta com três famílias de agricultores e três jovens da EFASC, 

funcionando aos sábados das 8h às 10h (horário diferenciado). A feira é 

administrada pelos próprios feirantes, tendo assessoria do CAPA para a produção e 

contribuição na divulgação da feira. O espaço físico pertence à Comunidade Católica 

Santa Rita de Cássia, não sendo cobrado valores de locação e nem para 

manutenção, mas sim uma troca, de forma que quando são realizados eventos na 

comunidade, os agricultores oferecem alimentos e contribuem para a venda de rifas.  

Os alimentos comercializados na feira são agroecológicos, produzidos pela 

agricultura familiar, sendo provenientes do município de Venâncio Aires-RS. São 

ofertados: alface, repolho, temperos, couve-flor, beterraba, rabanete cenoura, 

chimia, melado, açúcar, puxa-puxa, cítricos, pera, pêssego, figo, aipim, batata e 

feijão. A estimativa é de que são comercializados em média 200kg de 

alimentos/mês. Na fotografia 4 é apresentado o espaço de comercialização, bem 

como os produtos vendidos na feira.  
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Fotografia 4 – Feira O Grupo o Eco da Vida e os alimentos agroecológicos 

comercializados no local 

                  
Fonte: trabalho de campo, 2020. 

 

A estimativa de consumidores por feira gira em torno de 40 pessoas. Além do 

contato direto, a relação produtor-consumidor também acontece via grupos de 

WhatsApp, Facebook, bem como no rádio, para divulgação dos produtos.  

 

4.5 Feirão Rural 

 

O Feirão Rural surgiu no dia 05 de agosto de 2000, pela iniciativa dos 

próprios feirantes com apoio da EMATER. A feira funciona às sextas-feiras das 15h 

às 18h. 

A estrutura da feira pertence à prefeitura municipal de Vera Cruz, sendo essa 

inaugurada em 2013. Para além da estrutura, a prefeitura também realiza a 

manutenção do espaço físico, sendo os feirantes isentos de taxas. A feira engloba 

aproximadamente 48 agricultores (produção e comercialização), e conta com 13 

famílias atuando diretamente na venda dos produtos.  

 A administração da feira ocorre pelos próprios feirantes, tendo como estrutura 

administrativa um presidente, vice-presidente e tesoureiro. A EMATER e a prefeitura 

também contribuem na parte de infraestrutura, divulgação e auxílio técnico aos 

agricultores.  

Nesse espaço encontra-se produtos como: hortifrutigranjeiro, mel, chope, 

conservas, rapadura, tortas, cucas, peixe, e produtos processados artesanalmente. 

Os produtos são todos da agricultura familiar, havendo uma combinação de 

orgânicos, convencionais e artesanais. A quantidade média de alimentos 
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comercializados por mês é de 3.000kg. Todos os alimentos são produzidos no 

próprio município. Na imagem a seguir (fotografia 5) é possível visualizar a feira e os 

alimentos comercializados nesse espaço.  

 

Fotografia 5 – Estrutura do Feirão Rural e os alimentos comercializados                    

no local 

 
Fonte: trabalho de campo, 2020. 

 

Estima-se que transitem um total de 51 a 100 consumidores por feira. Além 

do contato direto, os feirantes buscam interagir com os consumidores por meio do 

Facebook e WhatsApp, contando ainda com o Jornal Arauto e a Rádio COM para 

divulgarem o espaço.  

 

4.6 As feiras em diálogo  

 

 Colocando as características recém apresentadas em diálogo, apresenta-se 

aqui algumas convergências e divergências sobre o funcionamento das feiras, 

demonstrando sua heterogeneidade. A administração das feiras é um quesito 

importante para identificar quem são os atores responsáveis pela promoção desses 

espaços. A Feira Rural da Independência e a Feira Agroecológica da ECOVALE são 

administradas por entidades coletivas, sendo as demais administradas pelos 

próprios feirantes, ainda que também de forma colaborativa, como coloca a 

agricultora do Feirão Rural:   
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A feira tem um presidente, um vice e uma tesoureira, tudo feirante. E depois 
tem a EMATER, a prefeitura, que também estão nos apoiando. A reforma 
(da feira) no passado foi realizada pela prefeitura. Mas a administração da 
feira quem faz são os próprios feirantes. (Alice, Feirão Rural). 

 

 Nessa explanação fica claro a importância dos atores coletivos para a 

realização da feira, tanto o coletivo de agricultores, quanto o estado. Nesta ótica, o 

agricultor da Feira Rural da Independência expõe como a ação dos agricultores 

perante as esferas municipais foi decisivo para a construção da feira:   

  

Tinha esse projeto da feira a mais de 20 anos, só que nunca saia do papel 
por conta do poder público. Aí eu comecei a brigar com o poder público, 
para que eu e outras famílias pudéssemos ter uma vaga. [...] A própria 
comunidade (consumidores) ficou muito satisfeita com a feira. (Elstor, Feira 
Rural da Independência).   

 

Estes resultados mostram a importância da organização social desses atores 

para a promoção deste canal de comercialização, sendo a dimensão local um 

“espaço germinador de processos autênticos de desenvolvimento regional” 

(DALLABRIDA, 2000, p. 218). As falas se vinculam à perspectiva de 

desenvolvimento mais endógeno, em que os atores do próprio território são os 

responsáveis por criar, ou seja, “dar vida” a seus mercados. Dessa forma, as feiras 

contribuem fortalecendo a autonomia econômica dos seus atores e, 

respectivamente, da região, bem como com o fortalecimento da cultura.  

Um aspecto que chamou a atenção durante a pesquisa de campo em todos 

os espaços investigados refere-se a uma enorme sintonia dos grupos na realização 

das feiras. Foram observados uma ingente colaboração entre os feirantes, inclusive 

na venda de produtos para outros colegas, não sendo percebido o mesmo 

sentimento de concorrência, se comparado ao mercado convencional. Esse fato fica 

explícito na fala do agricultor Clésio: “O Henrique (agricultor) leva a produção com a 

Kombi e toda feira vai um do grupo com ele para ajudar a vender. Então, sempre vai 

girando (feirantes), nem sempre são os mesmos” (Clésio, Feira O Grupo o Eco da 

Vida).  

Em sua fala, o agricultor demonstra um alto nível de confiança que seus 

colegas de feiras nutrem um pelo outro. A cada semana dois integrantes do grupo 

comercializam a produção em apenas uma banca, sendo entregue o valor da venda 

dos produtos a cada agricultor. Resultados semelhantes foram encontrados em 
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estudos de Godoy e Anjos (2007) em feiras livres ecológicas, explicitando o alto 

nível de confiança entre os feirantes.  

Em relação aos dispêndios de aluguel, nenhuma das feiras arca com tais 

despesas, porém, uma taxa de manutenção por cada feira ocorrida é cobrada em 

alguns espaços. Um ponto importante a ser mencionado é que as feiras que ofertam 

alimentos de base agroecológica estão em espaços cedidos pelos integrantes, 

comunidades ou cooperativas, enquanto as feiras que ofertam alimentos 

majoritariamente convencionais estão alocadas nos espaços do poder público 

municipal. Esses dados possibilitam um questionamento relacionado ao incentivo 

por parte do poder público referente ao modo de produção de alimentos na região, 

na medida em que disponibilizam espaços para realização de feiras convencionais, 

não dando o mesmo tratamento aos produtores de base agroecológica.  

Ressalta-se que no Brasil, de acordo com a Lei nº 10.925, de 2004, são 

isentas as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e na 

comercialização do mercado interno de fertilizantes e defensivos agropecuários. Já 

os agricultores agroecologistas precisam buscar mecanismos de certificação para 

validar a origem orgânica de seus produtos, frequentemente arcando com custos no 

processo. É neste sentido que Soares, Porto e Cunha (2020) defendem o fim do 

subsídio fiscal, argumentando que essa isenção tende a afetar a tomada de decisão 

por parte dos consumidores, inviabilizando outros métodos que dialogam com a 

produção e, por consequência, o consumo de alimentos mais saudáveis.    

Ainda assim, cabe ressaltar que os produtos vendidos nesses espaços, tanto 

convencionais quanto de base agroecológica, se caracterizam majoritariamente por 

serem in natura, estando em consonância com O Guia Alimentar para a População 

Brasileira.  

Dentre os feirantes que comercializam na feira, observa-se um equilíbrio entre 

os gêneros, totalizando 23 mulheres e 19 homens, sendo, inclusive, ressaltado pela 

agricultora do Feirão Rural que “sempre fomos mais mulheres que homens” (Alice, 

Feirão Rural). O predomínio feminino nas feiras demonstra o potencial papel das 

mulheres na agricultura familiar da região do Vale do Rio Pardo. De acordo com o 

Censo Agro 2017, na região foram contabilizados 87.434 agricultores do sexo 

masculino e 56.759 do sexo feminino.  Ressalta-se que esse é o primeiro censo a 

melhor enfatizar as questões de gênero, sendo nesse sentido difícil realizar 

comparações com os demais censos anteriores, tendo em vista a falta de 
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referenciais. Mas, muitas vezes a mulher fica responsável pela reprodução social e o 

cuidado da horta, nem sempre tendo sua mão de obra reconhecida nos processos 

produtivos. 

Um exemplo da invisibilidade por parte do trabalho feminino no campo é 

descrito no trabalho de Siliprandi e Cintrão (2011, p. 23), o qual constatou que o 

percentual de mulheres titulares nos contratos do PAA “está aquém da proporção de 

força de trabalho feminina empregada na sua produção”. Citam, por exemplo, que 

no Rio Grande do Sul, na modalidade Doação Simultânea, apenas 15% dos 

contratos constam no nome da mulher, apesar de sua forte atuação na produção 

(SILIPRANDI; CINTRÃO, 2011). Estes dados demonstram claramente a hierarquia 

de gênero frente às questões econômicas, um modelo na qual as mulheres 

necessitam muitas vezes se submeterem ao companheiro para conseguirem 

acessar alguma renda, dificultando-as de exercerem seus direitos.  

Para Siliprandi (2012), apesar das diferenças biológicas entre os gêneros 

feminino e masculino, os conceitos são construídos socialmente, preponderando a 

hierarquia de dominação, na qual resulta numa relação de desigualdade. Essa 

desigualdade reflete no papel do homem na sociedade, fazendo com que, muitas 

vezes, os agricultores fiquem encarregados de trabalhar na lavoura, por apresentar 

um maior volume na produção, enquanto as mulheres comercializam, muitas vezes, 

produtos diversificados, produzidos em menor escala. Diante da lógica do mercado, 

de acordo com Gomes Jr. e Andrade (2013), a tradicional divisão do trabalho reduziu 

a importância da mulher na agricultura, acarretando a redução da população 

feminina no campo. Para os autores, esse fato reflete na redução dos valores 

simbólicos referentes ao modo de produção, bem como nos aspectos referentes ao 

pertencimento dos indivíduos na comunidade. Entretanto, nesta pesquisa, o 

equilíbrio entre gêneros na venda parece demonstrar o engajamento de ambos para 

a comercialização de alimentos nesses espaços, corroborando para o 

empoderamento feminino, ao mesmo tempo em que essa dinâmica possibilita a 

disponibilização de uma maior quantidade de alimentos diversificados nestes 

espaços. 

Enquanto espaço de socialização, as feiras possibilitam geração de renda e 

autonomia para as mulheres, observando-se este fato em estudos como o de Garcia 

(1992) e Burge (2005). Garcia (1992), em sua pesquisa, constatou que o fato das 

mulheres conseguirem por meio das feiras a sua independência relacionava-se ao 
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fato dos maridos não conseguirem sustentar a casa sozinhos, estes investindo mais 

no negócio (feira), ou seja, a independência das mulheres era proporcionada pela 

ameaça da reprodução do grupo doméstico. Outros estudos como o de Burge 

(2005), realizado em feiras agroecológicas Paranaenses, enfatizam o aumento da 

autoestima das mulheres, o reconhecimento social pelo papel desempenhado e o 

estabelecimento de novas relações sociais possibilitado por esses espaços. A 

obtenção de renda própria, por sua vez, contribui ainda para uma mudança nas 

relações de gênero dentro das famílias agricultoras.   

Desta forma, observa-se que as feiras, enquanto espaços de interface social, 

possuem um papel para além de fornecedor de alimentos de qualidade. As relações 

de gênero expressas nestes ambientes possibilitam que as mulheres possam ter 

acesso a mais conhecimentos, ao mesmo tempo em que seus produtos, que muitas 

vezes são marginalizados por não atenderem os padrões e os regulamentos do 

mercado hegemônico, possam ser vendidos diretamente para os consumidores. Isso 

possibilita também a diversificação dos produtos ofertados, ao mesmo tempo em 

que as bases de recursos naturais locais tendem a ser fortalecidas.  

 Já em relação a origem dos produtos, apenas a Feira Agroecológica da 

ECOVALE comercializa produtos provenientes de outros municípios, como Vale do 

Sol e Rio Pardo. A venda local destes alimentos contribui para que as perdas dos 

alimentos sejam reduzidas devido a longas distâncias percorridas entre a origem e o 

destino, além de reduzir, de acordo com Darolt et al. (2016), o gasto energético com 

transporte. Essa dinâmica tende a contribuir ainda para a redução das emissões de 

dióxido de carbono (CO2) que tanto contribuem para as mudanças climáticas. A 

comercialização direta também potencializa a economia local, oportunizando 

transações financeiras entre produtores e consumidores, ou seja, sem intermediários 

(DAROLT et al., 2016), de modo a fortalecer a autonomia do agricultor familiar e o 

acesso a alimentos de melhor qualidade a preço justo para os consumidores, como 

é mostrado a seguir:  

 

A gente não pode exagerar porque o produto é orgânico. Nós tentamos 
manter o preço igual ao do convencional, porque acho que para produzir o 
orgânico se torna mais barato que o convencional, só que dá mais serviço, 
né? O preço praticado na feira é justo. (Matheus, Feira Jovem da Boa 
Vista).  
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Desse modo, fica nítido que as feiras enquanto espaços de interface 

contribuem para que os consumidores possam adquirir produtos com um nível 

menor de impacto ambiental e social, contribuindo inclusive para a redução da 

pegada ecológica7.  

   Um quesito que explicita a heterogeneidade das feiras refere-se aos tipos de 

produtos que são ofertados de acordo com o modo de produção. Foram 

identificados nesta pesquisa que três feiras classificam seus alimentos como 

provenientes de base agroecológica. O respondente da ECOVALE enfatizou que, 

apesar dos feirantes possuírem certificação Orgânica, os mesmos caracterizam seus 

produtos como agroecológicos, como salienta a seguir: 

 

A gente utiliza o termo agroecológico, porque o orgânico era um alimento 
que era produzido de forma convencional e só foi feita a substituição dos 
insumos, ou seja, dos insumos químicos para os orgânicos. Desta maneira, 
o agricultor não está pensando no meio ambiente, ele está fazendo isso por 
uma questão comercial. E o produto agroecológico, o agricultor além de não 
utilizar produtos químicos, ele tem toda essa questão ambiental de estar 
preocupado com o meio em que está vivendo, preocupado em não produzir 
uma monocultura, de ter uma propriedade diversificada, de ter essa questão 
da família, do social presente, de não estar explorando ninguém! Ele 
(agricultor) não está fazendo isso somente pela questão comercial, ele 
também pensa no preço justo envolvido. Assim, eu classificaria os produtos 
(desta feira) como agroecológicos. (Augusto, Feira Agroecológica da 
ECOVALE).    

 

Essa visão dialoga com os autores Assis e Romeiro (2002), os quais 

relacionam a agroecologia como uma ciência, que reúne conhecimentos de 

diferentes áreas com o intuito de construir uma agricultura voltada para o respeito da 

capacidade de produção, ao mesmo tempo em que consideram fundamentais as 

relações socais e ambientais. Essa agricultura também possui como premissa a 

redução de insumos externos. Já a agricultura orgânica, na visão desses autores, 

nem sempre respeitam os argumentos teóricos da agroecologia, trazendo em alguns 

exemplos a produção de monoculturas orgânicas, com forte dependência de 

insumos externos, focadas na eficiência e com ênfase na simplificação dos sistemas 

de produção. Corroborando com Assis e Ribeiro (2002), neste estudo considera-se o 

conceito de orgânicos e agroecológicos distintos, tendo em vista que os orgânicos 
                                                           
7 De acordo com o WWF Brasil (2021), a pegada ecológica é um instrumento que visa contabilizar a 
pressão do consumo sobre os recursos naturais. Essa metodologia expressa em hectares globais 
(ha) permite comparar diferentes padrões de consumo e, por conseguinte, avaliar se estão dentro da 
capacidade ecológica do planeta.   
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são mais voltados a atender a demanda de consumidores que estão em busca de 

alimentos isentos de aditivos químicos na produção, enquanto os produtos de base 

agroecológica buscam promover a justiça social por meio da alimentação. Essa 

diferença demonstra claramente o quanto a escolha dos produtos é fundamental 

para a promoção de um desenvolvimento diferenciado.  

Duas feiras ofertam alimentos de produção convencionais, caracterizado 

segundo Assis e Romeiro (2002, p. 73) como culturas que levam os agricultores a 

“dependência por insumos externos como fertilizantes e agrotóxicos para atingir alta 

produção e regulação de pragas e doenças”.  Entretanto, a utilização de agrotóxicos, 

além de afetar o ecossistema, tornam os agricultores dependentes desse modo de 

produção. Já em relação a saúde, os danos causados pelo consumo desses tipos de 

alimentos contendo ingrediente ativo8 podem ocorrer de forma crônica, levando 

“meses, anos ou até décadas após a exposição, manifestando-se em várias 

doenças como canceres, más-formações congênitas, distúrbios endócrinos, 

neurológicos e mentais” (CARNEIRO et al., 2015, p. 58). 

Nessa esteira, os alimentos de base agroecológica, além de contribuírem 

para a saúde dos ecossistemas, também traz benefícios para toda a região, tanto na 

promoção da saúde do ambiente, quanto dos seres humanos. 

  Em relação a estimativa de consumidores por feira, os números variam de 

acordo com cada espaço, de 30 até 200. É possível observar que as feiras que 

comercializam produtos convencionais e orgânicos são as mais procuradas, em 

detrimento das que comercializam somente alimentos orgânicos/agroecológicos.  É 

importante ressaltar que a localização das feiras, tanto a Feira Rural da 

Independência quanto o Feirão Rural, estão localizados em áreas visíveis e bem 

movimentadas, enquanto a feira da Boa Vista ocorre no interior do município de 

Santa Cruz do Sul-RS e a Feira Ecológica da Ecovale nos fundos da Loja da 

ECOVALE.  

 

 

 

                                                           
8 Ingrediente ativo é a principal substância química de um agrotóxico. Sendo dividido em diferentes 
classes químicas como: organofosforados, piretróides, fentalamidas, entre outras.   
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5 CONSUMO DE ALIMENTOS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL:  A 

PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDORES 

 

Esse capítulo possui como premissa responder a dois objetivos específicos 

(segundo e terceiro) vinculados diretamente com os consumidores. Na primeira 

seção é apresentada a descrição do perfil socioeconômico dos consumidores das 

feiras locais. Na segunda seção são expostas as motivações que instigam os 

consumidores a buscarem as feiras. E para finalizar, na terceira seção é 

apresentada uma análise de como os consumidores enquanto atores sociais 

percebem a sua contribuição para o desenvolvimento regional.   

 

5.1 Perfil socioeconômico dos consumidores  

  

 Entre os entrevistados, 62,85%, são mulheres e 37,14%, são homens. Esse 

fato também foi verificado por Lages, Assis e Aquino (2020) em pesquisa realizada 

em feiras orgânicas em Belo Horizonte, encontrando, em sua maioria, mulheres 

(63%). Os consumidores apresentam idade média de 51 anos, porém, em sua 

maioria encontram-se na idade acima de 60 anos (40,00%), como pode ser 

observado no gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Idade dos consumidores das cinco feiras 

 
Fonte: trabalho de campo, 2020. 
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 A idade preponderante dos consumidores entrevistados dialoga com o estudo 

de Rocha et al. (2010), no qual foi encontrado a média de 52 anos para os 

consumidores da feira do Produtor de Passo Fundo-RS. Ambos resultados mostram 

a adesão de um público de média e terceira idade nesses espaços, marcado por 

uma porcentagem de indivíduos aposentados.   

Destaca-se, nesta pesquisa, que o Feirão Rural possui um público 

majoritariamente com idade mais elevada se comparado aos demais. Na pesquisa 

em campo, foi observado que a Feira Rural da Independência e a Feira 

Agroecológica da ECOVALE são os canais onde possui um público jovem mais 

assíduo.  

 Outro atributo constatado refere-se ao estado civil, sendo observado que a 

maioria dos entrevistados são casados ou partilham de união estável, enquanto seis 

permanecem solteiros, um separado e dois viúvos. Estes resultados conversam com 

estudos de Silva et al. (2013), os quais constataram que a maior parte (52%) dos 

consumidores entrevistados na feira da Glória do Rio de Janeiro apresentavam 

união estável. Tendo em vista que a saúde do consumidor e de sua família é o fator 

principal que impulsiona o consumo de alimentos mais saudáveis, as feiras se 

mostram como um canal atrativo para esse público.  

Sobre as atividades desenvolvidas pelos consumidores, apenas um 

consumidor somente estuda, 19 trabalham, cinco estudam e trabalham e 10 nem 

estudam e nem trabalham. É importante ressaltar que, entre os consumidores que 

trabalham, as profissões exercidas pelos mesmos são muito diversas, sendo 

encontrados professores (de ensino inicial até professores universitários), 

empreendedores, psicóloga, advogado, engenheiro civil, artesã, faxineira, entre 

outros. Também é importante mencionar que 40% são aposentados. Lages, Assis e 

Aquino (2020), por sua vez, encontraram apenas 8% de aposentados nas feiras 

orgânicas de Belo Horizonte, preponderando os consumidores economicamente 

ativos (82%). 

Entre os consumidores, há uma maior incidência de pessoas com elevado 

nível de escolaridade, representando 51,44% da amostra quando considerada 

graduação e pós-graduação, como pode ser visualizado no gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Nível de escolaridade dos consumidores das cinco feiras 

Fonte: trabalho de campo, 2020. 

 

Estudos como o de Cassol (2013) também encontraram um predomínio do 

nível de escolaridade (nível superior completo) entre os consumidores da feira do 

Pequeno Produtor de Passo Fundo-RS. O autor argumenta a importância desses 

atores na valorização dos alimentos tradicionais do município. Quando separado o 

nível de escolaridade entre as feiras, é importante destacar que as que 

comercializam somente produtos orgânicos/agroecológicos (Jovem da Boa Vista, 

Agroecológica da ECOVALE e O Grupo o Eco da Vida) possuem consumidores com 

um nível de escolaridade ainda mais elevado – pós-graduação completa. 

Diante da heterogeneidade das feiras, observa-se que as feiras que 

comercializam produtos de base agroecológica possuem consumidores com um 

nível de escolaridade superior, se sobressaindo a Feira O Grupo o Eco da Vida e a 

Feira Agroecológica da ECOVALE, ambos com níveis preponderantes de graduação 

e pós-graduação. A Feira que apresenta um menor nível de escolaridade entre os 

consumidores é o Feirão Rural. Este dado deve-se ao público majoritário que 

frequenta a feira, sendo marcado por pessoas com idade mais elevada. 

Destaca-se que os consumidores que possuem um nível de escolaridade 

mais elevado tendem a buscar mais por produtos de base agroecológica, tal como 

encontrou Klafke (2009), que relaciona o alto grau de escolaridade, a maior busca 
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pela saúde e qualidade de vida individual. Em ressonância, estudos na grande 

Florianópolis com consumidores de produtos agroecológicos (feiras) mostrou um 

público predominantemente de renda elevada, apresentando acima de 10 salários 

mínimos (chefe da família), corroborando para afirmar que o consumo de produtos 

agroecológicos ainda não consegue acoplar parte da população mais vulnerável 

economicamente (KARAN; ZOLDAN, 2003). No entanto, dados diferentes foram 

encontrados no estudo de Pereira et al. (2015), nas duas maiores feiras orgânicas 

do município de Pelotas-RS, sendo notada uma diferença irrisória em relação a 

escolaridade, na qual 40,18% possuíam ensino superior completo, enquanto 39% 

contemplavam o ensino fundamental. Com base em estudos anteriores, os autores 

argumentam que, nos últimos anos, os consumidores de menor nível de 

escolaridade passaram a frequentar mais as duas feiras agroecológicas.   

Dialogando com dados dos três municípios participantes desta pesquisa, 

observa-se que a taxa média de porcentagem de pessoas com ensino superior é de 

8,94% (PNUD, 2013). Esse resultado demonstra claramente que são os citadinos 

com nível superior mais elevado que tendem a acessar mais as feiras da região. 

Em relação a renda média familiar dos consumidores investigados, destacam-

se salários entre R$ 2.090,01 até R$ 4.180,00 por parte de 12 respondentes, 

enquanto 10 responderam receber entre R$ 4.180.01 até R$ 8.360,00, conforme 

detalhado no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Renda média dos consumidores das cinco feiras 

 
Fonte: trabalho de campo, 2020. 
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 Referente à renda média familiar, observa-se que os consumidores que 

acessam as feiras possuem renda elevada, entrelaçando com os dados encontrados 

referentes ao nível de escolaridade, ou seja, estes dois atributos são fatores 

diretamente proporcionais. Estudos como o de Castro Junior (2018) demonstra que 

as áreas de maior acesso a alimentos in natura são as que possuem renda mais 

elevada, dialogando, assim, com os dados encontrados nesta pesquisa. Lopes, 

Menezes e Araújo (2017) destacam que as áreas habitadas por populações mais 

vulneráveis socioeconomicamente são as que possuem menor acesso e consumo 

de frutas e hortaliças, tendo em vista o menor número de estabelecimentos que 

ofertam tais produtos. Nesse viés, é necessário que o poder público municipal 

expanda as feiras para os bairros mais periféricos dos municípios estudados, para 

que, desta maneira, mais pessoas possam acessar esses espaços que ofertam 

alimentos de qualidade, promotoras de saúde.  

Outro atributo importante é a periodicidade de frequência e a fidelidade dos 

consumidores a estes espaços. Dos entrevistados, 17 consumidores, 48,57%, 

consomem nas feiras desde a inauguração e 33 consumidores, 94,28%, frequentam 

esses ambientes pelo menos uma vez por semana. Também é importante salientar 

que uma pequena minoria dos entrevistados (três) frequentava a feira a menos de 

um ano, o que indica um interessante processo de fidelização. A relação entre 

produtor-consumidor é um atributo bem importante, como expõem Scarabelot e 

Schneider (2012), possibilitando a promoção das cadeias agroalimentares curtas, 

por meio de uma interação que envolve para além do aspecto espacial, isto é, 

envolve uma conexão, de forma que os mesmos saibam os propósitos um do outro.  

Em relação à participação em movimentos sociais ou atividades políticas, a 

maior parte dos consumidores (30) não participa e nem está vinculado a nenhum 

movimento, conforme exemplifica a fala da Fabiana, da Feira O Grupo o Eco da 

Vida:  

 

Eu tento, no meu núcleo, na família, com meus amigos, através das redes 
sociais, no Instagram, passar uma visão para as pessoas de saúde, de 
propósito, e na minha família, do que é correto e do que é errado, mas, num 
nível maior, não! Não participo e nunca participei! (Fabiana, Feira O Grupo o 
Eco da Vida). 
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A fala dessa consumidora remete a uma ação autônoma, a qual busca na 

esfera privada agir em prol do que acredita ser “certo ou errado”. Para Portilho 

(2009, p. 213-214), o crescimento da liberdade de escolha conectado a “uma busca 

pela emancipação, identidade pessoal e autonomia na esfera privada” apontam 

“para novas formas de ação política”.  

 Dentre os entrevistados, apenas quatro são engajados nestas atividades, 

sendo todos consumidores de feiras de base agroecológica, se destacando os 

atores da Feira O Grupo o Eco da Vida. Uma consumidora desta mesma feira 

participa de atividades auxiliando outros voluntários em projetos sociais. Nas falas a 

seguir, é apresentado como acontece a participação em movimentos sociais por dois 

consumidores da feira citada acima:   

 

A minha ONG é particular e eu brigo muito. Ano passado eu e meu marido 
lideramos em Venâncio Aires um movimento grande contra o corte das 
árvores, movimentamos uma cidade! Esse é o tipo de movimento pelo meio 
ambiente que participo. Queremos que as pessoas vejam que a ação de 
cada uma, por menor que seja, é de suma importância! Uma gota 
d'água, um grão de areia, mas um enche um oceano e o outro um deserto 
todo, sabe? [...] nas minhas redes sociais, torno tudo público, por um único 
motivo, porque ela tem carácter de apoio às causas de defesa animal e 
ambiental. A minha bandeira é essa, pronto! (Isabel, Feira O Grupo o Eco 
da Vida, grifos da autora). 

 
Eu tentei agora na última eleição, fui candidato a vereador, mas fiquei de 
suplente. Participo de atividades sociais daqui do meu município, tendo uma 
participação comunitária dentro das minhas limitações porque tudo isso 
exige presença, exige gastos. Na ONG onde atuo, participo principalmente 
na área da agricultura, e também dando orientações às pessoas daqui da 
cidade, que tem folhagens, tem flores, muitas gostam de enfeitar as suas 
casas, para não estarem colocando veneno nas suas flores. Aquele mesmo 
agrotóxico que tu usa para matar barata é o mesmo que ele usa lá no 
interior. Tudo são agrotóxicos! Então, deve haver uma conscientização e 
uma orientação dos produtos e uma fiscalização mais rígida por parte da 
venda de agrotóxicos [...]. Por isso a gente deve estar consciente de que 
nós precisamos trabalhar comunitariamente, dando condições para que 
a sociedade possa evoluir e mais do que evoluir, ter certeza que ela está se 
alimentando com produtos de qualidade! (Fabrício, Feira O Grupo o Eco da 
Vida, grifos da autora).  

 

Nos depoimentos acima, observa-se a importância que os consumidores 

delegam à ação coletiva, tendo as questões ambientais no cerne da discussão. De 

acordo com Long (2007), algumas pautas, como por exemplo, o movimento verde, 

conseguem unir movimentos em todo o planeta, com o intuito de assegurar a 

manutenção da vida na terra. Outros exemplos são os movimentos que agrupam 

atores do planeta com o intuito de combaterem as ameaças à saúde humana, 
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principalmente nas nações em desenvolvimento (LONG, 2007). Desse modo, o 

acesso à informação e discussões de pautas que envolvem o consumo mais crítico 

são de extrema importância para a geração de movimentos em prol da manutenção 

da base de recursos naturais e culturais do local/região.  

Demostrando uma atuação política na esfera privada, Luana expõe sua ação 

frente a alguns empreendimentos, como por exemplo, “[...] eu jamais vou entrar na 

Havan, eu boicoto mesmo! A gente investe em marcas mais locais, de onde a gente 

consegue saber a origem”. Essa reflexão e prática da consumidora dialoga com a 

definição de consumo político de Portilho (2020), no qual os consumidores se 

engajam na esfera do mercado optando por marcas, produtos, produtores, entre 

outros, que estejam em interseção com pautas vinculadas às questões éticas, 

políticas e/ou ambientais. 

Perguntado para os consumidores se já haviam ouvido falar em consumo 

verde, consumo responsável ou consumo político, apenas 11 pessoas já escutaram 

algum destes conceitos. No entanto, saber ou não o conceito sobre os diversos tipos 

de consumo não significa a ausência de reflexividade dos consumidores frente às 

suas escolhas. Foi observado na fala dos entrevistados que muitos incorporam 

questões sociais relacionado ao que escolhem, argumentando que consumir nas 

feiras contribuem, por exemplo, para o fortalecimento dos agricultores familiares.  

 Já alguns consumidores souberam explicar o significado dos conceitos, como 

por exemplo a Joana, expondo que se identifica praticando tanto o consumo verde, 

responsável, quanto o político, como pode ser visto:   

 

Por exemplo, deixamos de comprar na loja 19 por motivos explicitamente 
políticos. Não é nem o político considerado, mas política partidária mesmo. 
[...] Já o consumo verde é consumir as coisas de um jeito que não agrida o 
meio ambiente. [...] A gente tenta consumir de um jeito mais verde 
possível, ou até de reduzir o consumo, mas muito ainda baseado na área 
de consumir e de comprar as coisas. [...] De algum modo a gente tenta fazer 
certo essas coisas, ser mais responsável, político e verde (Joana, Feira 
Agroecológica da ECOVALE, grifos da autora). 

 

O boicote da Joana demonstra uma forte ideologia política, fazendo com que 

ela decida romper com a aquisição de alimentos em espaços que divergem com 

suas visões. A interlocutora afirma ter passado a adquirir produtos na feira 

                                                           
9 Foi optado por escrever Loja 1 com o intuito de preservar o nome do estabelecimento local 
boicotado. 
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Agroecológica da ECOVALE por acreditar no propósito da agroecologia e também 

como forma de incentivar os pequenos produtores. Para além do boicote, a 

exposição da Joana também demonstra sua ação voltada a reduzir o consumo, ou 

seja, pautada nos padrões de consumo. Essa visão entrecruza com a discussão 

sobre o consumo sustentável, visto que Portilho (2005) considera o quanto se utiliza 

de recursos naturais, englobando inclusive a pauta do coletivo e da justiça social. 

Esse conceito se difere do consumo verde, em que o “como é produzido” é mais 

valorizado que o “quanto é consumido”. 

Trazendo mais sobre as questões ambientais e consumo para a discussão, 

alguns atores participantes desta pesquisa se preocupam como os alimentos são 

produzidos, buscando, inclusive, analisar alguns fatores relacionados a gestão dos 

recursos naturais frente aos produtos que irão adquirir:  

 

[...] Os produtos que a gente consome, procuro saber como foi produzido, 
como que foi respeitado os recursos hídricos de água que tem na região, a 
parte de florestas, e se desmataram uma área de mata natural para fazer 
plantação. Eu acho que temos áreas aqui que são suficientes, e não 
necessita fazer essa devastação que muitos lugares fazem, a gente tem 
muita área livre. A respeito do consumo consciente eu acho que a gente vê 
aqui hoje uma discussão muito grande, em nível local, nacional ou 
internacional com relação a comprar alimentos de países que não respeitam 
as florestas, e nós estamos sentido um pouco isso. Hoje só não têm um 
boicote mundial para nossa exportação de carne e cereais porque as 
populações, por exemplo, da China, têm que comer! Se o governo não 
comprar comida nossa de quem eles vão comprar? Não tem produtores 
assim! (Djalma, Feira Jovem da Boa Vista). 

 

 Essa reflexão trazida pelo Djalma demonstra claramente seu conhecimento 

referente ao impacto ambiental que o consumo pode causar no meio ambiente, 

fazendo com que esse ato não seja meramente automático. Na relação local-global, 

o impacto do consumir localmente pode afetar globalmente. É o caso do atual 

problema de saúde pública mundial, a COVID-19, indicando entre uma das 

hipóteses, segundo profissionais da OMS, que a transmissão do vírus pode ter 

ocorrido por meio de transmissão direta de um animal, sendo apontado o morcego 

(LIY, 2021). Nessa esteira, a Joana expõe sua opinião a respeito da relação entre o 

consumo e o meio ambiente:  

 

Na verdade, eu acho que a questão do consumo enquanto sociedade da 
atualidade é o que nos levou a essa pandemia. Foi essa questão 
desenfreada de consumir coisas, de produzir de qualquer jeito. Então, é 
uma coisa que a gente tem que pensar muito!  O consumo é uma coisa 

https://brasil.elpais.com/autor/macarena-vidal-liy/
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que faz a gente não refletir. E, na verdade, o ato de comprar tem que 
ser com muito respeito. Porque o dinheiro que tu ganhou trabalhando, 
o que vai fazer com aquilo? Vai comprar qualquer coisa? Vai comprar uma 
porcaria? Vai comprar alguma coisa que alguém está sendo escravizado 
para ser barato? Então, a gente tem que consumir menos, dar ênfase para 
as coisas agroecológicas. (Joana, Feira Agroecológica da ECOVALE, grifos 
da autora). 

 

Nas palavras da entrevistada, o ato de consumir é induzido, fazendo com que 

as escolhas não sejam tomadas a partir de uma reflexão, ou seja, a alienação seria 

uma hipótese para o consumo desenfreado. No entanto, o ato de refletir trazido por 

essa pesquisa dialoga em um campo oposto, retirando os consumidores da 

passividade, compreendendo que a capacidade de refletir vinculada à ação permite 

que os indivíduos optem por produtos que estejam em consonância com seus 

anseios de mudanças na sociedade. Complementando o argumento acima, para 

Arnaiz (2005) 

 

o consumidor de alimentos apresenta-se como um sujeito que elege em 
função do contexto social em que se move como um ser portador de 
percepção, representações e valores, que se integram e se complementam 
com as demais esferas de suas relações e atividades. Isso significa que o 
processo de consumir detém um conjunto de comportamentos que 
reconhecem e ampliam os âmbitos do público e do privado, os estilos de 
vida, as mudanças culturais na sociedade em seu conjunto. (ARNAIZ, 2005, 
p. 156). 

 

A afirmação da autora citada acima ressoa com a pesquisa realizada por 

Portilho (2008) em uma feira orgânica certificada no Rio de Janeiro, constatando-se 

que os consumidores se autoatribuíam responsabilidades, sendo o consumo de 

produtos orgânicos uma forma dos consumidores conseguirem materializar seus 

valores e sonhos. 

Mediante os resultados encontrados, existem consumidores nesta pesquisa 

que estão em busca de alimentos de qualidade e que contribuem para os processos 

sociais e ambientais. Consumidores que buscam concretizar ações voltadas a 

promoção de uma sociedade mais justa, na qual considera que, por meio do 

consumo, é possível exercer na prática argumentos que defendem na teoria. 

Corroborando as palavras de Fonte (2008), pelo consumo de alimentos é possível 

para além de teorizar, praticar o consumo responsável, contribuindo para mudanças 

concretas.   
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5.2 Motivações dos consumidores 

 

Quando perguntado para os consumidores “o que os levaram a consumir 

nessa feira”, foram encontradas diversas motivações, sendo essas agrupadas em 

oito categorias, expressas na figura 2. 

 

Figura 2 – Motivação em consumir nas feiras 

 
 Fonte: autoria própria (2021). 

  

 Sendo a motivação um fator que direciona os consumidores a concretizarem 

objetivos, fica nítido que a preocupação com a saúde é o fator principal que move 

esses atores a optarem pela feira como espaço de abastecimento. Este resultado 

possui ressonância com estudos de Cerveira e Castro (1999), realizado em São 

Paulo, e Santos et al. (2018), realizado em Ponta Porã-MS, os quais constataram 

que a principal motivação dos consumidores em optarem por alimentos orgânicos 

em feiras refere-se a saúde pessoal e a da própria família. Cerveira e Castro (1999) 

chamaram a atenção inclusive para a preocupação com o meio ambiente, que 

ocupou apenas a 5° posição.  
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Dialogando com o livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, publicado na 

década de 1960, “a opinião pública americana parece ter sido mais abalada pelo fato 

de que estava sendo envenenada pelos alimentos que consumia do que pelos 

malefícios ao meio ambiente” (CERVEIRA; CASTRO, 1999, p. 12). Somente com o 

tempo os consumidores tomaram consciência que, quando o meio ambiente era 

impactado negativamente, os malefícios recaiam sobre a saúde humana 

(CERVEIRA; CASTRO, 1999). Vale ressaltar que, de todo agrotóxico comercializado 

mundialmente, 20% é consumido no Brasil (PELAEZ et al., 2015). Bombardi (2019) 

ressalta que, no período de 15 anos, de 2000 a 2014, o consumo total de 

agrotóxicos no Brasil passou de 170.000 toneladas para 500.000 toneladas, 

representando um aumento de 135%. A enorme quantidade utilizada em território 

nacional coloca os consumidores cada vez mais atentos aos alimentos que estão 

ingerindo. De forma mais explícita, na fala da Janice, fica claro a preferência por 

alimentos livres de agrotóxicos. 

 

A gente (família) sempre procurou seguir essa linha (produtos mais 
naturais), no entanto, às vezes, precisava comprar no mercado quando não 
tinha feiras anos atrás. Mas senão é nas feiras, por causa do tipo de 
alimentação, e principalmente por causa do agrotóxico. (Janice, Feira O 
Grupo o Eco da Vida).     

 

 O fato da consumidora optar por alimentos livres de agrotóxicos pode estar 

vinculado ao receio dos malefícios que os alimentos contaminados podem causar à 

saúde humana. De acordo com dados do Controle do Sistema de Informação de 

Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA) nos três 

municípios participantes desta pesquisa, foram detectados entre 2014 a 2017, nas 

águas para consumo humano, 13 agrotóxicos em Santa Cruz do Sul, 21 agrotóxicos 

em Venâncio Aires e 27 em Vera Cruz. Deste total, no primeiro município, cinco 

agrotóxicos estão associados a doenças crônicas como câncer, defeitos congênitos 

e distúrbios endócrinos, no segundo município, oito, e no terceiro município, 11 

(SISAGUA, 2018). Esses resultados ajudam a explicar a preocupação dos munícipes 

para com o consumo de alimentos que foram produzidos de maneira convencional. 

Diferentemente da preocupação dos consumidores deste trabalho referente 

ao consumo de alimentos com agrotóxicos, estudos de Galindo e Portilho (2015) 

realizada com brasileiros revelaram que os consumidores desconhecem os perigos 

dos efeitos nocivos de alimentos que utilizam agrotóxicos para sua produção. 
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Segundo os autores, se os consumidores não enxergam o risco da ingestão de 

alimentos contaminados por agrotóxicos, “esse risco não se integra ao sistema de 

valores que dita as lógicas de consumo, sendo, portanto, pouco considerado na 

escolha de alimentos” (GALINDO; PORTILHO, 2015, p. 84). 

Evidencia-se que os consumidores das três feiras de base agroecológica 

possuem como motivação principal a saúde. Eles optam por alimentos livres de 

agrotóxicos, livres de veneno e alimentos orgânicos, por compreenderem que estes 

alimentos contribuem para uma melhor manutenção da saúde, se comparado com 

os alimentos convencionais: 

 

[...] os produtos são agroecológicos, são ecológicos. A adubação é natural, 
não se usa venenos, só se usa controle natural, então a questão da saúde, 
a preservação da saúde, de usar produtos mais saudáveis. Principalmente 
agora, a gente até se preocupa pra não usar transgênicos, o menos 
possível a gente usa. E quando usamos, nós nem sabemos que são 
transgênicos muitas vezes (Glória, Feira O Grupo o Eco da Vida).     

 

Neste caso em específico, o conhecimento referente aos perigos de uma 

alimentação que utiliza agroquímicos e as dúvidas referentes aos perigos dos 

produtos transgênicos fazem com que a consumidora opte por alimentos sem 

aditivos químicos. Relacionando com Dupas (2008), a padronização dos alimentos, 

marcada pela agricultura de larga escala, na qual utiliza pacotes tecnológicos, 

apesar de ter conseguido aumentar a oferta de alimentos básicos, reduziu 

consideravelmente a qualidade dos alimentos. O autor ainda argumenta que os 

produtos transgênicos, além de gerar dúvidas a longo prazo, seus efeitos imediatos 

contribuem para aumentar a contaminação do meio ambiente. 

 A busca por alimentos orgânicos, naturais e sem agrotóxicos, com o intuito de 

promover uma alimentação mais saudável para o corpo físico, também foi observada 

na entrevista com a Celeida: 

 

[...] por ter ficado doente (câncer), precisava me cuidar muito, não podia 
comprar alimentos que tinham muito veneno. Gostei de comprar aqui (feira 
jovem), porque eles dizem que não têm agrotóxico. Gostei muito mesmo! 
(Celeida, Feira Jovem da Boa Vista). 

  

 Celeida parece demonstrar seu poder de agência, capacidade de criar 

estratégias frente a situações desafiadoras, na qual os atores, segundo Long (2001), 

a partir dos recursos que possuem, estabelecem estratégias para vivenciar as 
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diversas experiências cotidianas. Deparada com uma situação delicada, a 

consumidora passou a priorizar uma alimentação sem a adição de agrotóxicos, 

valorizando ao mesmo tempo as especificidades e as sazonalidades da alimentação 

local. Entretanto, resultados opostos foram encontrados no estudo de Balem et al. 

(2016), no qual foi constatado que os atores não citaram a contaminação dos 

alimentos por agrotóxicos como uma preocupação. Somente abordara pela faixa 

etária mais velha que vincula alimentos com agrotóxicos a menor qualidade, tanto 

alimentos in natura, quanto alimentos industrializados.  

Numa outra perspectiva, também vinculado à saúde, os consumidores 

procuram alimentos livres de agrotóxicos, atestando por meio da confiança 

estabelecida com os agricultores a ausência de aditivos químicos, mesmos que a 

seguinte feira comercialize alimentos convencionais, como pode ser observado na 

fala a seguir:  

 

As pessoas são mais ou menos conhecidas, eu sei qual é a maneira que 
eles produzem os alimentos, sem inseticidas, fungicidas, que vão acabando 
com a saúde. [...]. A alface americana eu vou ali na feira e compro, aquela 
eu tenho certeza que é boa [...]. (Carlos, Feirão Rural).  

  

Na fala acima fica claro a importância da relação de confiança estabelecida 

entre os agricultores e os consumidores, como pondera Renting, Marsden e Banks 

(2017), os quais argumentam que as cadeias curtas de abastecimento de alimentos 

contribuem para encurtar as relações entre produtores-consumidores. Elas 

proporcionam a transparência das cadeias e a confirmação ou a validação da 

qualidade dos alimentos, tendo em vista que os consumidores possuem “acesso a 

produtos que portam considerável informação de valor” (RENTING; MARSDEN; 

BANKS, 2017, p. 35). Complementando a fala anterior, muitos consumidores 

consideram que os alimentos ofertados nas feiras convencionais contêm um nível de 

agrotóxico inferior aos comercializados nos supermercados, beneficiando a saúde 

do consumidor final:  

  

Eu acredito que ele venha com uma carga menor de agrotóxicos, ou 
quem sabe venha até mais orgânico. Mantém as vezes (os agricultores) até 
mesmo as técnicas de cultivo e a própria semente tradicional, né? [...] 
Sendo mais saudável, ele também beneficia mais a nossa saúde, né? [...]. 
(Otacílio, Feira Rural da Independência, grifos da autora). 
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Na visão de Lima e Fontana (2019), essa credibilidade dos consumidores 

pelas feiras referente a utilização de agrotóxicos se deve, muitas vezes, pelo fato 

dos agricultores comercializarem o excedente, ou seja, produtos que eles próprios 

consomem no dia a dia. Também explorando o modo de produzir trazido pelo 

consumidor, o mesmo atesta esse quesito à melhor qualidade. Ressalta-se que 

nestes espaços são ofertados alimentos que carregam uma diversidade nutricional, 

dialogando com o Guia Alimentar para a População Brasileira (2014), o qual orienta 

que os consumidores optem por alimentos in natura ou minimamente processados 

de origem local. Apesar do fator saúde estar no centro da motivação dos atores 

desta pesquisa, os consumidores não optam pela feira somente porque buscam um 

estilo de vida mais saudável. Muitos consumidores descrevem como um dos 

atributos significativos a permanência da qualidade dos alimentos ofertados, para 

que assim ambos os lados possam se beneficiar:   

 

Na verdade, a gente consome e procura produtos de qualidade! Então, 
quem produz o melhor produto, vai ter mais consumidores, vai ter várias 
pessoas querendo comprar os seus produtos. É uma troca! Se eles 
capricham, a gente compra mais, e se eles não capricham, se eles não 
produzem alimentos de qualidade, a gente não compra tanto. Então assim, 
é uma troca, entre consumir e produzir. (Célia, Feira Jovem da Boa Vista). 

 

Na visão de Célia, a qualidade dos alimentos ofertados pelos agricultores é 

um fator primordial para a manutenção da venda de alimentos na feira Jovem da 

Boa Vista. Esse fato dialoga com os estudos de Lovato et al. (2021), em 

Florianópolis, com grupos de venda direta denominados Células de Consumidores 

Responsáveis (CCR), na qual os consumidores classificam a experiência da CCR 

com uma alta satisfação (97%), vinculando em suas justificativas a qualidade dos 

alimentos e a possibilidade de relacionamentos que oportunizam trocas de 

informações e reflexões. Dialogando ainda com a visão de Darolt (2013, p. 160), o 

consumidor crítico tem o poder de orientar “o mercado e a produção com suas 

escolhas ao se tornar consciente desses processos, assumindo um novo papel”. 

Nesse caso em específico, os consumidores têm o poder de contribuir na melhoria 

da qualidade de alimentos na região.  

É importante salientar que a qualidade dos alimentos ofertados nas feiras 

instiga os consumidores a realizarem propaganda para a feira, mostrando a 

confiança dos produtos ofertados nesses espaços de interface. Essa confiança, 
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juntamente com a vontade de contribuir com os agricultores para evitar que as 

sobras da feira sejam perdidas, impulsionou na prática uma parceria entre os 

feirantes e a Milena, para que pudesse vender os alimentos no dia seguinte em seu 

estabelecimento. Por verificar que o preço dos alimentos orgânicos ofertados na 

feira é similar aos alimentos convencionais comercializados no mercado, e por 

acreditar na importância da alimentação saudável, essa consumidora criou uma 

estratégia para que mais pessoas pudessem se beneficiar desses alimentos, como 

mostra a fala a seguir: 

 

Nós tratamos com eles porque sempre sobrava muita coisa. Nós 
conversamos com eles de fazer uma parceria para tentarmos uma segunda 
chance. Começamos com a venda para ajudar a promover os orgânicos e a 
própria feira em si. A gente não ganha nada, mas queremos ajudar tanto os 
produtores locais, como também oferecer para os nossos clientes uma 
opção mais fácil e mais acessível de alimentos orgânicos. Nós estamos 
realizadas por estar ajudando, tanto na divulgação, como na venda dos 
produtos. E quando as pessoas vão almoçar no nosso espaço elas acabam 
levando alguns orgânicos para casa. Isso é um movimento muito legal! A 
gente está fazendo o máximo para que as pessoas entendam o quanto é 
importante a alimentação mais saudável, que ela parte do ingrediente, que é 
o orgânico. (Milena, Feira Agroecológica da ECOVALE). 

 

Este movimento da Milena demonstra claramente sua capacidade de agência, 

capacidade essa, conforme Long e Ploeg (2011), de estabelecer estratégias com 

uma rede de relações sociais, por meio de um fio condutor que as interliguem. Para 

além da contribuição direta dos consumidores, Rover e Riepe (2016) argumentam 

serem necessários em nível de políticas públicas que os agricultores familiares 

agroecológicos fossem contemplados pelos pagamentos por serviços ambientais. 

Ainda ressaltam que essa ação “poderia gerar um círculo virtuoso, priorizando a 

conservação da biodiversidade, a preservação dos mananciais hídricos e da beleza 

cênica, além da fixação de carbono, promovidas pela produção diversificada e pelos 

mercados de proximidade” (ROVER; RIEPE, 2016, p. 680). 

Nessa esteira, pretendendo compreender um pouco mais da percepção da 

Milena sobre o tema da alimentação, a mesma salienta que, contribuindo com o 

rural, ela incentiva mais famílias a produzirem, beneficiando também uma maior 

diversidade de oferta de produtos, contribuindo inclusive para a saúde, como 

colocado abaixo:   

 

[...] quando eu morei no interior, quando veio esses pacotinhos prontinhos, 
nossas mães se deslumbraram, imagina! Não precisa mais ficar 
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cozinhando, maravilhoso!! (risadas). Não precisa mais plantar, e isso foi 
se perdendo muito. [...] E agora poder contribuir para que isso retorne, 
nossa, é uma realização, tanto pessoal, quanto profissional. A gente faz 
questão de fazer esses movimentos! Nossa, é muito importante incentivar 
essas pessoas que dedicam a produzir sem veneno para nós. Eu sempre 
falo para eles (feirantes) que o que estão produzindo é ouro! E nem eles 
acreditam a importância do trabalho que eles desenvolvem. (Milena, Feira 
Agroecológica da ECOVALE, grifos da autora). 

 

A esse processo colocado pela Milena referente à modificação na 

alimentação dá-se o nome de deslocalização, sendo, segundo Preiss e Marques 

(2015), caracterizado para além do distanciamento geográfico entre produtores e 

consumidores, isto é, refere-se ao rompimento com os vínculos socioculturais e com 

as características originais desses alimentos. Nesse processo, os aspectos que 

envolvem a qualidade dos alimentos são atestados por rótulos, tendo a garantia de 

nutricionistas, ao invés de serem garantidos pelo produtor (PREISS; MARQUES, 

2015), que nesse caso é o agricultor. Considerando a importância da manutenção e 

do fortalecimento das características socioculturais dos alimentos para o 

desenvolvimento da região, Preiss e Deponti (2020) argumentam que os alimentos 

conseguem articular com diversas dimensões, como as questões econômicas, 

sociais, ecológicas e culturais, sendo os movimentos endógenos e específicos a 

cada região de extrema importância para a relocalização alimentar. 

Referente a motivação “incentivar a autonomia do agricultor”, sendo esse um 

quesito que vincula-se à compra de alimentos na feira como uma forma de 

proporcionar renda para a autonomia do agricultor, muitos consumidores descrevem 

essa responsabilidade social como fator relevante. A exemplo, Otacílio argumenta 

que prefere “dar dinheiro direto para o produtor do que para um mercado grande” 

almejando a “permanência dos agricultores no campo”, para que eles consigam uma 

renda melhor.  

Essa afirmação do consumidor refere-se à precarização do trabalho nos 

meios urbanos. Muitos agricultores em busca de melhores condições de vida se 

deslocam em direção aos grandes centros em busca de empregos, sendo esses 

alocados muitas vezes nas periferias. Desta forma, Otacílio percebe no consumo 

uma maneira de evitar o êxodo rural. Resultados semelhantes foram detectados em 

estudo realizado por Martil e Anjos (2020) com produtores e consumidores de feiras 

orgânicas de Porto Alegre, mostrando que os interlocutores percebem a opressão 

que os produtores rurais sofrem com as regras estabelecidas pelo mercado e com a 
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concorrência direta com as cadeias longas de suprimentos. Desta forma, os 

consumidores consideram importante valorizar e apoiar o trabalho diferenciado pelos 

produtores (MARTIL; ANJOS, 2020).  

Destarte, a importância de consumir diretamente produtos de base familiar 

corrobora mutuamente para agricultores e consumidores. A venda de alimentos é 

um meio para que os agricultores consigam manter a reprodução social no campo, 

enquanto os consumidores se beneficiam com a diversidade de alimentos 

saudáveis, auxiliando na manutenção da saúde e qualidade de vida (ROVER; 

RIEPE, 2016).  

A distância entre a residência e a feira, fator este encontrado nas motivações, 

demonstra que a praticidade possui um peso menos elevado se comparado a 

questões como saúde e qualidade dos alimentos. Isabel, consumidora da Feira O 

Grupo o Eco da Vida confirma em sua fala essa tendência, quando diz que “mesmo 

se fosse longe iria buscar, em função de serem produtos orgânicos, sem veneno!”. 

Essa percepção da consumidora dirige-se à visão de Giddens (2003), na qual o 

autor ressalta que o agente perde sua capacidade quando não utiliza seu poder, ou 

seja, deixa de criar alternativas. Diferentemente dessa afirmação, fica nítido pela fala 

da consumidora sua consciência em relação aos benefícios da alimentação sem 

aditivos químicos, preponderando a praticidade de consumir alimentos produzidos 

de forma convencional.     

Como colocado, o fator distância não está entre os quesitos mais relevantes 

na hora de adquirir os alimentos nas cinco feiras. As motivações que balizam suas 

escolhas direcionam suas ações para o fortalecimento das feiras, por 

proporcionarem, inclusive, alimentos de qualidade que contribuam para sua própria 

saúde e de seus familiares. Na figura 3 é possível visualizar a distância entre as 

residências dos consumidores com as respectivas feiras. 
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Figura 3 – Distância entre a feira e a residência dos consumidores 

 
 Fonte: autoria própria (2020). 

  

Foi constatado que os consumidores da Feira Agroecológica da ECOVALE 

são os atores que residem mais distantes do ponto de venda, como exposto na 

imagem acima. Para esses consumidores, a distância não interfere na reiteração do 

espaço, inclusive a maior parte dos entrevistados que frequenta esta feira residem 

nas zonas rurais dos municípios. Eles buscam por alimentos livres de agrotóxicos e 

que proporcionem o fortalecimento da agricultura familiar local. Divergindo com os 

resultados encontrados, Galindo e Portilho (2015) identificaram em sua pesquisa 

que os consumidores possuíam uma ação muita limitada para a aderência de 

alimentos orgânicos. Os autores concluíram que, mesmo que se fossem expandidos 

os pontos de venda de alimentos orgânicos nas cidades, os interlocutores não se 

mostraram abertos a adquirir tais produtos. Trouxeram questões como o elevado 

preço, a falta de distribuição massificada e a falta de garantia dos produtos 

orgânicos sem os devidos selos.   
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Outro fator importante a ser observado é a baixa valorização relacionado ao 

preço, demonstrando que o comportamento dos consumidores não está direcionado 

a esse quesito. Na visão da Ângela, “o produto ecológico é sempre mais caro”, mas 

tem que ser assim, pois “muitas vezes, é muito mais trabalhado, requer muito mais 

cuidado, porque o maior põe veneno e deu, mas o ecológico tu tens que cuidar, tem 

que ir atrás para ver onde tá o bichinho [...]” (Ângela, Feira Agroecológica da 

ECOVALE). Aprofundando mais no quesito preço, os consumidores da feira 

Agroecológica da ECOVALE enfatizaram nas entrevistas que, apesar da feira ser de 

base agroecológica, os preços não são superiores aos praticados nos 

supermercados, além de apresentar uma qualidade superior: “O alimento orgânico é 

muito caro? Não! Se tu for ver o preço é praticamente o mesmo, e o sabor que tem 

uma comida, um alimento orgânico é diferente”. (Milena, Feira Agroecológica da 

ECOVALE). 

Existe uma ideia coletiva que alimentos orgânicos são mais caros. Claro, 

quando comprados nos supermercados a tendência é que esses alimentos sejam 

mais onerosos. No entanto, existem alternativas de consumir alimentos de melhor 

qualidade a preços justos, como aponta o estudo de Retière (2017) realizado 

durante um ano em cinco cidades brasileiras, sendo: São Paulo-SP, Piracicaba-SP, 

Rio de Janeiro-RJ, Alta Floresta-MT e Salvador-BA. Os resultados mostraram que os 

grupos de consumo responsável (GCR) e as feiras possuem preços de alimentos 

orgânicos mais acessíveis que os orgânicos comercializados nos supermercados. 

Inclusive, se comparado alimentos orgânicos dos grupos de consumo com alimentos 

convencionais dos supermercados, é mais vantajoso economicamente consumir em 

um GCR. Nesse sentido, a autora enfatiza que a venda direta em canais alternativos 

contribui para ofertar alimentos de qualidade a preços mais acessíveis.  

Em síntese, considerando a heterogeneidade dos consumidores, foi possível 

perceber diferenças entre os resultados encontrados de acordo com as 

diversificadas feiras. Os atores das feiras de base agroecológica possuem uma 

preocupação maior com a saúde, preferindo optar por alimentos livres de 

agrotóxicos. Inclusive, os consumidores da feira O Grupo o Eco da Vida e a feira 

Agroecológica da ECOVALE não consideram a distância um fator relevante no 

momento da compra, tendo em vista que, a busca por alimentos sem aditivos 

químicos é o fator mais importante. Já em relação a qualidade, não foi observado 

diferenças significativas.  
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Referente a relação produtor-consumidor, todas as feiras demonstram uma 

interação bastante assídua e determinante para o consumo de produtos nesses 

espaços de interface social. No entanto, os consumidores da feira Jovem da Boa 

Vista foram os que mais apontaram essa motivação como um fator preponderante. 

Também foi observado que os consumidores de todas as feiras consideram 

relevante adquirir produtos nesses espaços como forma de incentivar a autonomia 

(renda) do agricultor familiar.  

Já no quesito preço, os consumidores da feira Agroecológica da ECOVALE 

foram os que consideram esse atributo mais insignificante. Para eles, os benefícios 

dos alimentos “livres de veneno” superam o valor praticado pelos alimentos. 

Quesitos como meio ambiente e organização da estrutura tiveram pouca aderência 

dos consumidores, relacionados à motivação. 

Os resultados apresentados demonstram que os consumidores, apesar de 

exporem que as motivações primordiais de consumirem nas feiras estão voltadas a 

priorizar um estilo de vida mais saudável, suas reflexões estão para além desse 

quesito, incorporando ações que dialogam e fortalecem movimentos de 

desenvolvimento endógeno. Resultados semelhantes constam nos estudos de 

Cuervo, Hamann e Pizzinato (2019) com produtores e consumidores, em uma feira 

agroecológica em Porto Alegre. Os autores destacam que, para os consumidores, a 

preocupação com a saúde não ocorre desvinculado do modo de produzir mais 

sustentável dos alimentos, agregando ainda o respeito social.   

Portanto, os consumidores desta pesquisa parecem não estar associados 

com o consumidor “ego-trip” e sim com o “ecológico-trip”, conceito de Guillom e 

Willeque, utilizado por Guivant (2003). A caracterização do conceito ecológico-trip se 

dá nesta pesquisa devido à responsabilidade social que os consumidores das feiras 

apresentam para com os feirantes, incentivando o desenvolvimento da região por 

meio da autonomia financeira do agricultor e as relações de confiança entre 

produtores e consumidores.  
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5.3 A contribuição dos consumidores para o Desenvolvimento Regional 

  

Os consumidores pesquisados refletem acerca de questões que envolvem o 

fortalecimento da agricultura familiar local, economia, valorização da origem do 

alimento e preço justo, relação de confiança entre produtores e consumidores, o 

fortalecimento dos jovens agricultores no campo, evitando, assim, o êxodo rural e o 

desenvolvimento a partir das peculiaridades do local. Os atores agem para que seus 

conhecimentos sejam colocados em prática.  

Para os consumidores, o ato de consumir nas feiras contribui para a 

manutenção do agricultor familiar no campo e para a economia local. A feira é vista 

como um espaço autopropulsor de desenvolvimento, gerando de fato benefícios 

econômicos para a região. Os consumidores Rodrigo e Daniela expõem claramente 

essa visão, argumentando a importância do incentivo ao agricultor por meio dos 

consumidores individuais, tendo em vista a falta de ação do estado para este grupo 

social:     

 

Se tu pode comprar o que é produzido aqui, sempre comprar o que é daqui 
e não comprar o que vem de fora. No mercado a maioria vem do Ceasa, 
vem de São Paulo. Mas se tem aqui, porque não comprar dos agricultores? 
[...]. Eu já penso assim, compro o que é produzido aqui! Porque não 
comprar na loja daqui? [...] consumir na região, de quem está aqui, isso 
ajuda seu município. (Rodrigo, Feira Jovem da Boa Vista). 

 
[....] Nós precisamos dar esse auxílio para o produtor do interior porque se 
nós não dermos valor, ficar só comprando no mercado, quando vê, vai todo 
mundo desistir, porque não tem muitos incentivos. [...] eu que compro a 
muitos anos, tem várias sextas-feiras que não tem muito movimento e 
voltam (agricultores) com bastante mercadoria pra casa. [...] então, se a 
gente quer a melhora do município, temos que consumir as coisas que 
tem no nosso município, produzidas aqui, para mover a economia local.  
(Daniela, Feirão Rural, grifos da autora). 

 

A posição dos consumidores referente ao ato de refletir acerca dos benefícios 

do consumo de alimentos das feiras para o local e, por consequência, a busca por 

esses alimentos, sinaliza claramente suas capacidades de agência frente aos 

distintos locais em que eles poderiam comprar seus produtos. Desta forma, reduzir a 

ação do consumo a mera avaliação simplista, delegando aos consumidores um 

papel de mero comprador de alimentos saudáveis, desqualifica o potencial papel 

que esses atores desempenham em benefício aos canais curtos de abastecimento 

da região. Aliás, são esses consumidores, no entanto, de forma mobilizada, que 
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possuem a chance de debater e/ou cobrar que os setores públicos direcionem 

investimentos para esses circuitos. Veiga (2002) argumenta que o setor público 

começa a reconhecer o potencial do desenvolvimento de baixo para cima, o 

desenvolvimento endógeno, expondo que as inciativas locais podem proporcionar 

que os territórios sejam ambientes inovadores.  

Destarte, o consumo pode contribuir para fortalecer as bases horizontais da 

região, em prol de um desenvolvimento endógeno, em que as bases de recursos 

naturais presentes são valorizadas, favorecendo, como coloca Petry (2018), para o 

redesenho das paisagens agrícolas.  

Relacionando com a pauta da consumidora Daniela, Otacílio, consumidor da 

Feira Rural da Independência, opta por “financiar” os alimentos in natura vendidos 

pelos feirantes, argumentando que consumir na feira “beneficia todo o comércio 

local”. De acordo com alguns consumidores, os recursos obtidos no supermercado 

são destinados para grandes empresas:   

 

Eu entendo que quando eu compro deles aqui (feirantes), eu faço circular 
um dinheiro que não tem tanto imposto. Por que ali eu pago com dinheiro e 
eu não sei se ali tem alguma nota fiscal, é um dinheiro mais limpo, parece. 
E fica aqui na região. Eles vão gastar com coisas daqui também. 
E no supermercado eu vejo como um dinheiro que vai para aquelas 
indústrias milionárias, e que eu nem sei pra onde vai. Eu não sei se aquela 
pessoa não está fazendo uma coisa ruim com o meu dinheiro. [...] (Nádia, 
Feira Rural da Independência). 

 

Ao direcionar seus recursos financeiros para empreendimentos no qual 

acredita que contribuam para a região, Nádia exercita sua agência frente as 

estruturas mais amplas, demonstrando seu lado crítico, ao mesmo tempo em que 

direciona suas escolhas para o canal de comercialização condizente com o tipo de 

desenvolvimento que almeja. Esse movimento colocado pela Nádia se entrelaça 

com a visão de desenvolvimento local colocada por Buarque (1999), que argumenta 

como necessária a mobilização dos atores em torno de uma pauta coletiva para que 

as mudanças que almejam permaneçam sólidas. O autor ainda argumenta que, 

quando as mudanças ocorrem do exterior, a tendência é que não sejam 

internalizadas na “estrutura social, econômica e cultural local ou municipal, 

desencadeando a elevação das oportunidades, o dinamismo econômico e o 

aumento da qualidade de vida de forma sustentável” (BUARQUE,1999, p. 10).  
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Relacionado ainda às questões que envolvem a economia, a reflexão da 

Ângela expõe claramente as motivações em consumir na região, alegando que “se 

eu comprar coisas de fora, não tem o mesmo valor. O dinheiro fica aqui se a gente 

está ajudando aquele colono a se desenvolver”. Ela ainda continua expondo as 

reflexões e práticas que utiliza na escolha de produtos:  

 

[...] nestes dias eu estava procurando cadeira, e daí eu fui olhar as cadeiras 
que são feitas aqui, são bem mais baratas. Eu sempre procuro ver produtos 
daqui! Vamos dizer as lojas de confecções que tem aqui perto de casa, 
aquelas que fazem os biquínis, essas coisas, então eu vou ali, né? Roupa 
de banho, eu compro ali [...] eu procuro ver algum lugar que seja próprio, 
que seja mais nosso, daqui. Pequenas coisinhas, não é muito, mas procuro 
ajudar um pouco. (Ângela, Feira Agroecológica da ECOVALE).  

 

 A reflexão trazida pela Ângela remete a valorização da capacidade produtiva 

do local, estimulando o desenvolvimento da região. A ação de buscar adquirir 

produtos regionais favorece a autonomia da população local. Esses preceitos 

corroboram com o conceito de desenvolvimento regional utilizado por Boisier (2000), 

o qual salienta que o progresso da região deve promover o fortalecimento de toda a 

sociedade civil e que o desenvolvimento dos indivíduos está relacionado a extinguir 

as barreiras que impedem os habitantes de realizarem seus anseios enquanto 

humanos.  

Fabiana também busca em suas escolhas produtos de origem local com o 

intuito de fortalecer a economia da região, ressaltando também que, se mais 

pessoas comprassem produtos de Venâncio Aires, menos o município necessitaria 

exportar e, por consequência, haveriam menos caminhões na estrada. Essa 

afirmação da consumidora permeia com a visão de Rover e River (2016, p. 666), os 

quais argumentam que os circuitos longos se associam a um “maior custo 

energético, especialmente devido ao consumo de combustíveis de origem fóssil em 

viagens de longa distância, com efeito negativo sobre o meio ambiente e na saúde 

da população”.     

É relevante mencionar que o ato de consumir localmente nem sempre é o 

mais simples a se fazer. Como exemplo, Daniela opina sobre o porquê as pessoas 

preferem frequentar os supermercados ao invés de consumir na feira. Ela apresenta 

justamente a praticidade que o sistema alimentar agroindustrial propõe para as 

populações, mostrando como as intervenções externas modificam a economia e os 

atores locais:   
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O nosso papel é pensar não somente no dinheiro, porque a maioria das 
pessoas compram no supermercado porque é mais prático, porque é mais 
barato, mas elas esquecem de pensar na economia da cidade, porque sem 
a economia, sem o desenvolvimento, a cidade não consegue se 
desenvolver. Se o agricultor não é incentivado e não tem os produtos 
vendidos ali na feira, ele acaba desistindo de vender, desistindo as vezes 
até da colônia em si e vindo para a cidade. (Daniela, Feirão Rural). 

 

Nesse caso, Daniela problematiza uma pauta bem relevante, tendo em vista 

que mesmo em um mundo globalizado na qual predispõe de meios que induzem os 

atores a comprarem seus alimentos em um mesmo local (supermercados), ela 

expõe os “perigos” de se analisar o consumo apenas pela praticidade. Martil e Anjos 

(2020) evidenciam as vantagens de consumir nas feiras, evidenciando que, apesar 

dos hipermercados apresentarem facilidades no estacionamento, acesso, 

possibilidade de comprar a prazo, esse sistema não permite uma troca mais intensa 

de informações. Os autores ainda apresentam que “percorrer o espaço da feira 

significa, também, uma atividade de entretenimento marcada pelo intenso diálogo 

entre produtores e consumidores, situação esta que é diametralmente oposta ao que 

se verifica no interior dos supermercados” (MARTIL; ANJOS, 2020, p. 187).    

Nessa mesma linha de raciocínio, Carlos ressalta a relevância de comprar na 

feira para que os agricultores possam conseguir manter o espaço funcionando. Em 

suas palavras, “se ninguém compra ali, vai quebrar a feira e daí vai ter que comprar 

no mercado”. Indagado sobre por que o mesmo opta pela feira, se no supermercado 

também são encontrados os mesmos produtos, ele responde:     

 

Pois é, minha ideia é essa. Aquele produto dali eu conheço, eu conheço a 
produção, eu conheço da onde ele veio, as coisas que estou consumindo, 
mas é isso. Eu tenho uma impressão que ali eu sou mais bem servido por 
essa posição que estou te passando. Eu conheço o produto, eu conheço 
os produtores [...]. (Carlos, Feirão Rural, grifos da autora). 

 

 Outra consumidora que delega confiança em relação aos alimentos ofertados 

pelos agricultores familiares feirantes é Nayara. A mesma expõe a convicção em 

relação a qualidade dos alimentos ofertados na feira, como pode ser visto em sua 

fala: “Desses daqui (feirantes) a gente sabe, mais ou menos, aonde eles plantam. 

Não é que a gente conheça, mas a gente sabe aonde eles moram, plantam e tudo 

(Nayara, Feira Rural da Independência)”.   
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  Na fala dos consumidores, fica visível que os canais curtos de abastecimento 

possibilitam uma venda diferenciada, colocando o produto final dos agricultores 

familiares em contato direto com os consumidores, estabelecendo, com o tempo, 

uma relação de confiança. Conectando com o estudo de Portilho e Castañeda 

(2011), foi encontrado que o contato face-a-face é preponderante aos sistemas 

peritos referentes a confiança, reverberando nas feiras estudadas consumidores que 

consideram a relação estabelecida entre produtores e consumidores parte integrante 

da ideologia alimentar adotada por esses atores.  Exemplificando essa relação, 

Portilho e Castañeda (2011, p. 18-19) evidenciam que a confiança na aquisição de 

alimentos nas feiras, “– em comparação aos supermercados, redes de lojas 

especializadas e pequenas mercearias –, parece se manifestar, principalmente, por 

conta do contato direto com o produtor e seu ‘rosto’”. 

Em relação aos consumidores da Feira Jovem da Boa Vista, os mesmos 

relatam uma visão muito voltada a fortalecer os jovens agricultores no campo, 

evitando, desta maneira, o êxodo rural. Tendo em vista que muitos agricultores da 

região plantam fumo, muitos jovens têm um relevante papel na diversificação dessa 

cultura, contribuindo, inclusive, para a produção de alimentos livres de agrotóxicos. 

A relevância dos jovens para o processo de transição é colocada como uma forma 

de desenvolvimento pela Regina:   

  

Eu penso justamente naqueles jovens agricultores, filhos de agricultores 
que estão dentro das suas propriedades e muitas vezes dos pais, buscando 
espaço pra produzir algo diferente, ou seja, é diferente de um contexto 
familiar que vem talvez de anos produzindo com muito agrotóxico, ou ligado 
principalmente a fumicultura, que é característica da região. Então, nesse 
contexto, para mim, o desenvolvimento é importante, o desenvolvimento 
dessas pessoas [...]. (Regina, Feira Jovem da Boa Vista). 

 

 Siqueira, Lucas e Cruz (2020) salientam que as feiras municipais do Vale do 

Rio Pardo há décadas existem conjuntamente com a produção do tabaco, 

representando para a região um dos principais canais de comercialização de 

alimentos.  As feiras possibilitam acesso à população urbana e rural a alimentos que 

entrelaçam com o fortalecimento de sistemas de abastecimento de alimentos 

sustentáveis e saudáveis, possibilitando, com isso, o desenvolvimento local 

(SIQUEIRA; LUCAS; CRUZ, 2020). Na fala acima, também se percebe que a 

consumidora considera relevante o desenvolvimento das capacidades dos jovens 

estudantes ou ex-alunos da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul-RS. Essa 
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percepção dialoga com Oliveira e Lima (2003), os quais salientam que, para a 

promoção do desenvolvimento nessa escala, é necessário um desenvolvimento 

endógeno, de baixo para cima, ampliando as capacidades dos indivíduos, com o 

intuito de aumentar a autonomia da região. Nesse sentido, o desenvolvimento 

regional clama pela valorização dos recursos ambientais, das forças endógenas e 

das diversidades que existem nessas regiões (OLIVEIRA; LIMA, 2003).  

 Desta forma, é relevante ressaltar o importante papel da Escola Família 

Agrícola de Santa Cruz do Sul, que, por meio da pedagogia da alternância, tem 

incentivado muito jovens a produzirem em consonância com os preceitos da 

agroecologia na região. Segundo Costa (2012), a pedagogia da alternância 

possibilita que os jovens aprendam técnicas agrícolas na escola e as apliquem em 

suas propriedades, possibilitando, assim, o contato com suas famílias, bem como 

com a comunidade. O tema da sucessão e permanência no campo parece mobilizar 

diferentes consumidores que entendem que sua participação nas feiras é essencial 

para que as futuras gerações possam continuar no meio rural.  

 

Por serem jovens, a maioria é dali em volta! Então, são tudo famílias que a 
gente conhece. É um incentivo para essa gurizada ficar no interior, senão o 
pessoal vai embora, vão para cidade, vão trabalhar em outra coisa. 
(Rodrigo, Feira Jovem da Boa Vista). 
 
Primeiro lugar evitando êxodo rural. Quando a gente valoriza esses jovens 
que trabalham na agricultura, eles podem, de repente, já comercializar os 
seus produtos. A gente já vê tantos jovens indo para as cidades, para as 
periferias. Eu acho muito importante evitar o êxodo rural, para eles não 
saírem do interior e permanecerem com suas famílias. (Célia, Feira Jovem 
da Boa Vista). 
 
É uma forma de incentivo. Essa feirinha que eu vou ela tem uma 
peculiaridade que é a gurizada.[...] Eu acho que é uma forma de incentivar  
essa gurizada a permanecer no campo, plantando. A gente vê hoje em dia 
tanta gente indo embora, desistindo de plantar. Eu acho que é uma forma 
de nós incentivarmos para que eles possam comercializar aqui mesmo, na 
própria comunidade onde produzem. [...] (Djalma, Feira Jovem da Boa 
Vista). 

 

Nessa esteira, a feira proporciona o fortalecimento das cadeias curtas de 

abastecimento, possibilitando acessar alimentos da própria comunidade, de 

qualidade, livres de agrotóxicos, evitando, inclusive, que os moradores do interior 

tenham que se deslocar para grandes mercados, de onde desconhecem a origem 

dos alimentos. Rambo e Freitas (2019) ainda frisam o papel essencial dos 

consumidores para o fortalecimento dos circuitos locais, argumentando ser 
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importante que os consumidores tomem consciência da relevância do papel dos 

modelos agrícolas e seus respectivos serviços ambientais para a qualidade de vida. 

As autoras defendem a agricultura familiar e os circuitos curtos como forma de 

disponibilizar alimentos diversificados e saudáveis, que respeitam os hábitos 

alimentares das variadas populações, diferentemente das projeções do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que expressam que a soberania e 

segurança alimentar se dará por meio das cadeias longas. Entendendo a relevância 

dos canais curtos como forma de potencializar as particularidades dos produtos 

regionais, os alimentos merecem ser vendidos pelo seu devido valor, ou seja, o 

trabalho do agricultor deve ser respeitado, para que a região possa se desenvolver, 

como coloca Fabiana: 

  

Se eu compro produto da minha região, eu contribuo para a minha região. 
Então, como que eu posso contribuir? Comprando! Prestigiando! Dando o 
devido valor. Não menosprezando. Eu acho que eu tenho que comprar (na 
feira) e muito mais que isso, eu tenho que dar o devido valor ao produto que 
está sendo entregue a mim. (Fabiana, Feira O Grupo o Eco da Vida). 

 

Nessa fala fica claro como os saberes contribuem para que a consumidora 

possa reconhecer o trabalho desempenhado pelos agricultores familiares. Segundo 

Long (2001), o conhecimento e os saberes que os atores têm acesso colaboram 

para o poder de agência humana desses indivíduos. Associando a uma pesquisa 

empírica, Lovatto et al. (2021) argumentam que os consumidores que frequentam a 

CCR demonstram responsabilização em relação aos agricultores e ao meio 

ambiente, validando, assim, a prática do consumo responsável. As escolhas da 

Isabel giram em torno de um desenvolvimento mais sustentável, englobando os 

quesitos ambiental, social e econômico. Nesse tipo de desenvolvimento, a base de 

recursos naturais deve ser utilizada considerando a regeneração do ambiente. Para 

tanto, o desenvolvimento deve ser baseado em princípios que ultrapassem somente 

o quesito crescimento, como discorre Isabel:    

 
O desenvolvimento é uma possibilidade de crescimento, sem deixar de lado 
algumas premissas. Para além dos agricultores deve-se considerar a 
sustentabilidade, envolvendo a questão da natureza e a não exploração do 
outro. Eu acho que desenvolver é diferente de crescer. Tem muita gente 
que cresce, explorando outras formas de mão de obra. Desenvolver é 
quando todo um grupo consegue crescer junto, sem exploração de um ou 
outro. Para mim, isso é realmente desenvolver! E da forma como eu te 
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disse, sustentável, onde todos ganham! (Isabel, Feira O Grupo o Eco da 
Vida). 

 

Na fala de Isabel fica explícito a percepção de um desenvolvimento mais 

coletivo, rechaçando contra o crescimento a qualquer custo. Relacionando com 

Dupas (2007), o discurso sobre o progresso apresenta nuances de exclusão social, 

danos ambientais e restrição de direitos humanos essenciais. Nesse sentido, o 

progresso gera um imenso passivo ambiental, podendo dificultar que as futuras 

gerações acessem aos meios necessários para sua sobrevivência (DUPAS, 2007). 

No entanto, Boisier (1996) alerta que a cultura de desenvolvimento tende a se 

expressar de duas maneiras, sendo que a primeira prioriza a 

competitividade/individualidade, capaz de gerar crescimento, mas com pouca 

estrutura para o desenvolvimento, enquanto a segunda tende a prezar para o 

cooperativismo, porém, sem crescimento. Ele alerta para a importância de encontrar 

uma forma de combinar esses padrões, citando como exemplo os distritos industriais 

italianos, os quais conseguiram combinar a cooperação com a concorrência.  

Outro assunto trazido pela Isabel refere-se à dedicação que os agricultores 

possuem para a produção de alimentos de qualidade, sendo esse um quesito que o 

diferencia da produção em larga escala: 

 

É tudo produzido com muito carinho, eu sei porque eu converso com eles, 
eles mostram as plantações. Às vezes eles trazem mudas, sementes. Eu já 
fui ver, eu sou vegetariana, mas eu consumo os ovos de galinhas felizes, eu 
não compro ovo de aviário porque é a maior crueldade com as galinhas. 
Mas, aliás, a produção em larga escala vai acabar com nosso planeta, na 
minha forma de pensar. E a nossa grande saída é o pequeno produtor, em 
todos os aspectos, para fomentar o desenvolvimento regional, manter o 
avicultor lá no lugarzinho dele, (pensativa!) e ao mesmo tempo manter esse 
nosso planetão que está pedindo água, que está pedindo socorro, e a 
pandemia é a prova disso! (Isabel, Feira O Grupo o Eco da Vida). 

 

Sua fala remete ao conceito de saudabilidade, em que Barbosa (2009) 

destaca que a escolha da comida se torna um fator importante na identidade da 

pessoa, fazendo com que suas escolhas sejam pautadas numa ética ambiental, 

métodos de produção, bem como no modo de criação dos animais. A autora ainda 

ressalta que, nos dias atuais, o acesso a informação, conhecimentos científicos, 

movimentos ecológicos e de defesa a povos tradicionais contribuíram para tornar o 

ato de comer mais consciente e politizado. Enfatizando as peculiaridades de 
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recursos naturais, Glória argumenta que o desenvolvimento se deve a partir das 

potencialidades que o local oferece:    

 

O local tem suas potencialidades, a gente deveria, a partir desses recursos, 
explorar e ao mesmo tempo conservar este ambiente, produzindo aqui o 
que é possível. Aquilo que não é possível, então um município vizinho, ou o 
estado poderiam produzir. E às vezes poderiam realizar trocas, entre um e 
outro, porque existem recursos diferentes, em locais diferentes. Acho que 
daí o desenvolvimento poderia ocorrer mais igualitariamente! (Glória, Feira 
O Grupo o Eco da Vida). 

 

Nesta fala evidencia-se a importância da endogeneização do processo de 

desenvolvimento regional, fortalecendo a cultura e a autonomia econômica. Para 

Dallabrida (2000, p. 219), esta é “uma oportunidade de potencialização dos recursos 

humanos, materiais e não-materiais-locais, na busca de um projeto de 

desenvolvimento coletivo e controlado localmente”. Segundo o autor, para que a 

região possa se desenvolver, em sua visão, ela precisa pensar de forma autônoma, 

criando um modelo endógeno. No entanto, para que esse modelo se perpetue, é 

necessária uma estrutura institucional descentralizada, ou seja, uma gestão na qual 

o estado seja subordinado à sociedade.    

Para além de adquirir produtos na feira, Rosângela também realiza 

propaganda para que os jovens possam estabelecer-se enquanto grupo, como pode 

ser visto a seguir:   

 

Como consumidora eu indico a feira. Eu tenho até uma cliente e essa 
semana ela veio na loja e eu perguntei se ela já havia comprado na feira 
jovem. Falei que vou todos os sábados. A melhor informação é essa, para 
que mais pessoas conheçam a feira, compre bons produtos e assim o 
grupinho consegue se fortalecer! [...] eu acho que isso contribui com o 
desenvolvimento deles! (Rosângela, Feira Jovem da Boa Vista).   

           

Esta relação demonstra como a agência dos consumidores da Feira Jovem 

da Boa Vista colabora para a consolidação de um canal de alimentação mais 

próximo de suas residências. Considerando que esta é a única feira localizada no 

interior do município de Santa Cruz do Sul, os atores, a partir da compra destes 

alimentos, colaboram para que os jovens possam permanecer no campo, gerando 

renda e, por consequência, possibilitando a manutenção da feira. Pelo fato dos 

feirantes pertencerem à comunidade, os laços com os consumidores permitem um 

diálogo mais direto, sendo esse um diferencial. Assim, o consumir localmente se 
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torna uma ferramenta de qualidade de vida para os jovens, consumidores e todo o 

comércio local:  

 

Eu acho que é importante eu valorizar o produto que nós produzimos na 
nossa região. [...] imagina se nós não tivéssemos jovens produzindo hoje? 
Esse alimento do dia a dia?  Não podemos depender somente dessas redes 
que buscam em São Paulo, eu não sei de onde. E buscam produtos que a 
gente sabe que é produzido em grande escala utilizando química, 
agrotóxico. Eles querem é produtividade, eles querem produtos bonitos, né? 
Então, eu acho que precisamos incentivar o nosso produtor local. Se eu 
adquiro na região, é uma forma de incentivar, de crescer mais a minha 
região também. Eu acho que é importante ser bairrista! (Djalma, Feira 
Jovem da Boa Vista). 

 

A expressão “bairrista” trazida pelo Djalma demonstra claramente a relevância 

da valorização do local em um mundo cada vez mais globalizado. Esse fomento ao 

desenvolvimento local tende a ser oposto ao mal desenvolvimento proposto por 

Dallabrida (2000), em que um país tenta “imitar” outros em relação aos padrões de 

produção e consumo dos países industrializados. Ele cita como exemplo o Brasil, 

afirmando que esse tipo de desenvolvimento tende a romper com a cultura do país. 

Na fala do consumidor, fica claro a prática exercida em prol do desenvolvimento 

endógeno, sendo esse, segundo Boisier (2000), o desenvolvimento iniciado na 

dimensão local, em pequena escala, sendo considerado endógeno quando este 

adquire um processo descentralizado. Nesse caso em específico, o consumo nas 

feiras e em diversos comércios locais torna a renda adquirida um processo 

horizontal. De acordo com Santos (2006), esse processo, apoiado no território, 

contribui para o desenvolvimento, diferentemente das redes pautadas na 

verticalidade, que não criam raízes nos territórios, se apropriando dos bens naturais, 

ao mesmo tempo em que geram grandes desigualdades sociais.   

Mediante a fala dos consumidores fica explícito o potencial que as feiras 

possuem em serem um canal que, além de ofertar alimentos saudáveis e de 

qualidade, também possibilitam que os agricultores da região consigam permanecer 

no campo, tendo uma renda digna para que, assim, possam desfrutar de uma 

melhor qualidade de vida. Isto posto, a troca estabelecida por esses atores 

possibilita que os dois lados sejam beneficiados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo central investigar como o consumo de 

alimentos da agricultura familiar local se faz presente na região do Vale do Rio 

Pardo-RS, influenciando o desenvolvimento regional, na visão dos consumidores. 

Acredita-se que a partir deste estudo foi possível mostrar a heterogeneidade de 

cada feira, expondo as diferentes visões dos atores que frequentam esses espaços. 

Os consumidores compreendem a importância de consumir localmente, 

considerando as feiras um espaço que possibilita concretizar seus anseios enquanto 

cidadãos.      

O primeiro objetivo específico desta pesquisa pretendeu compreender de que 

forma os agricultores, enquanto atores coletivos, constroem feiras na região e de 

que maneira estas contribuem para o desenvolvimento local. Os resultados 

possibilitaram perceber as diferentes formas de construir estes espaços, passando 

por agregar agricultores familiares de base agroecológica, bem como agricultores 

convencionais. Também foram observadas feiras que somente comercializam 

alimentos de base agroecológica e feiras que apresentam majoritariamente 

alimentos convencionais, com algumas bancas orgânicas. Em relação às diferentes 

formas de disponibilização dos espaços para a comercialização, contatou-se que as 

feiras que ofertam alimentos majoritariamente convencionais vendem em estruturas 

do poder público, e as feiras de base agroecológicas mantêm-se em espaços 

cedidos da sociedade civil, demonstrando, assim, um tratamento diferenciado do 

estado frente às feiras. 

O segundo objetivo buscou descrever o perfil socioeconômico e as 

motivações dos consumidores das feiras locais. Os resultados indicam que os 

consumidores possuem idade média de 51 anos, nível elevado de escolaridade 

(superior ou pós-graduação) e renda elevada. Assim, existe a necessidade de que 

as feiras também sejam acessadas por populações de nível salarial mais restritos. 

Para tanto, é necessário que esses espaços se expandam para as áreas mais 

periféricas dos municípios, tendo em vista que o acesso a esses alimentos contribui 

positivamente para a soberania e segurança alimentar da região, e, por 

consequência, para a saúde pública.     
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A saúde e a qualidade dos alimentos recebem destaque entre as motivações. 

No momento em que os consumidores optam por alimentos por questões de saúde, 

ainda que as questões ambientais não sejam o cerne da motivação, a partir dessa 

escolha o manejo dos recursos naturais da região tende a ser mais bem gerenciado. 

Isso sugere que, apesar da reflexão dos atores não ser voltada para questões 

ambientais, a ação de consumir alimentos das feiras tende a gerar benefícios para o 

meio ambiente. Ressalta-se ainda que, na produção de base agroecológica, a 

agricultura familiar refuta a lógica da monocultura, contribuindo para a preservação 

das paisagens, a produção diversificada e culturalmente enraizada, potencializando 

a heterogeneidade e fomentando o desenvolvimento da região.  

A valorização das relações entre produtores-consumidores e o incentivo à 

agricultura familiar local por meio do consumo demonstram que os consumidores, 

para além da preocupação em acessar alimentos de qualidade que contribuam para 

sua própria saúde e de seus familiares, demonstram uma responsabilidade social 

para com a agricultura familiar local. Essa percepção tende a criar um modelo de 

desenvolvimento diferente, construído por meio de bases mais sólidas. 

 Já o terceiro objetivo buscou analisar como os consumidores enquanto atores 

sociais percebem a sua contribuição para o desenvolvimento regional. Foi 

constatado que, apesar das estruturas mais amplas que regem os sistemas 

alimentares, os atores conseguem mobilizar sua capacidade de agência para que 

possam acessar alimentos locais, de melhor qualidade. Essa constatação retira dos 

atores a passividade, mostrando que os consumidores não são alienados e que 

conseguem trazer para a consciência os motivos que os fazem optarem pelas feiras. 

Esses atores optam por produtos locais porque acreditam que o ato de consumir 

localmente contribui para o desenvolvimento da região, trazendo como elementos 

norteadores a autonomia financeira dos agricultores familiares, a permanência dos 

jovens no campo e o fortalecimento da economia local.     

 Na percepção dos consumidores, o desenvolvimento deve ser construído a 

partir da valorização do local, argumentando, inclusive, que os grandes canais de 

comercialização de alimentos não fomentam o desenvolvimento da região. Na visão 

dos atores, o emergir da região se dá por meio do consumo, da produção local e do 

comércio local.  
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A partir das particularidades da percepção dos consumidores, apesar das 

diferentes formas de vislumbrar o desenvolvimento, os atores percebem as feiras 

como um canal capaz de proporcionar benefícios para a região. Nesse sentido, 

homogeneizar tanto a produção quanto os diferentes canais de comercialização de 

alimentos significa excluir a diversidade que está inserida em cada local.  

 Constata-se que existe a possibilidade para explorar a ampliação da produção 

de alimentos na região, e, por consequência, a expansão dos canais de 

comercialização. No entanto, ainda são necessários investimentos do setor público 

para a criação de mais espaços, sendo necessário inclusive a extensão para bairros 

mais periféricos. Nesse viés, os consumidores podem ser agentes de transformação 

a partir de suas escolhas, auxiliando na criação de outros referenciais de agricultura, 

alimentação e sustentabilidade, partindo da premissa de que a sociedade civil 

também tem um papel nos processos de construção do desenvolvimento.   

Acredita-se que a pesquisa conseguiu responder ao problema de pesquisa 

proposto. No que diz respeito à contribuição do referencial teórico, a pesquisa inova 

ao utilizar a POA para discutir o consumo e o desenvolvimento local, analisando a 

capacidade de agência dos indivíduos, e desmistificando os consumidores como 

agentes passivos.  

 A vinculação dos estudos do consumo ao tema do desenvolvimento regional 

é um campo que deve ser melhor explorado, sendo este estudo quiçá um primeiro 

ensaio de uma nova agenda de pesquisas. Sugere-se que outros estudos devam ser 

realizados, explorando melhor o tema. A percepção dos consumidores vinculados às 

questões ambientais, tendo em vista que a extração e/ou utilização de recursos 

naturais para a produção está diretamente relacionada com as mudanças climáticas, 

também merece maior atenção da produção acadêmica. Ainda, compreende-se ser 

necessária a disseminação e a discussão sobre os impactos dos diferentes estilos 

de vida.   

Por fim, conclui-se que a região possui atores que buscam, por meio do 

consumo, exercerem sua cidadania a partir da esfera privada. Esses atores 

percebem que a partir do consumo é possível fortalecer o local e a região do Vale do 

Rio Pardo, sendo as feiras uma estratégia para a promoção da diversidade alimentar 

local, além de serem espaços que possibilitam o escoamento de alimentos locais, 

proporcionando a soberania e a segurança alimentar da população da região.   
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista com os gestores das feiras localizadas no 

Vale do Rio Pardo-RS 

 

               

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTORES DAS FEIRAS LOCALIZADAS NO VALE 

DO RIO PARDO-RS 

 

 

1) CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 

 

Histórico 

 

a. Quando surgiu a Feira? 

b. Quais foram as principais motivações para a organização da feira?  

c. Existia uma demanda para a criação da feira? (produtores, igreja, consumidores, poder 

público) 

d. Foi formada por iniciativa de quem? 

e. Houve alguma política pública de incentivo para a produção, comercialização ou 

construção do espaço físico-feira?     

 

2) TEMPOS ATUAIS 

 

Logística e Estrutura 

 

a. Estrutura Logística (dias e horários) de funcionamento antes e durante a pandemia 

b. Localização da feira (endereço)  

c. De que forma ela é administrada? (por uma associação, pelos feirantes, cooperativa) 

d. De quem é o espaço físico?  

e. É cobrado aluguel ou algum valor para manutenção? 
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3) ASPECTOS SOCIAIS 

 

a. Quantas famílias de agricultores são beneficiadas diretamente com a feira? Quantos 

agricultores estão envolvidos em todo processo (produção + comercialização)? Quantos 

agricultores (feirantes) realizam as feiras?  

b. Existem famílias que realizam em conjunto a venda dos produtos na mesma banca? Se 

sim, quantas? 

c. Qual é o número de homens e mulheres que comercializam na feira? 

d. Existem funcionários? Quantos? 

 

4) ALIMENTOS COMERCIALIZADOS NA FEIRA 

 

a. Os alimentos comercializados na feira são classificados como:  

[   ] agroecológicos     [   ] produtos da agricultura familiar e povos tradicionais 

[   ] orgânicos              [   ] produtos locais/regionais 

[   ] agroflorestais        [   ] artesanais 

[   ] convencionais 

 

b. De onde vem os alimentos que são comercializados na feira? Especificar as localidades 

c. Existe algum diferencial ou características específicas na produção dos alimentos em 

termos socioculturais?  

d. Quais são os produtos comercializados na feira? Quais são os cinco alimentos mais 

vendidos?  

e. Quantidade (média) de alimentos comercializados por mês. 

f. Estimativa do total de recursos gerados a partir dos alimentos comercializados por mês.  

g. Preço – Como é a formação do preço? Cada produtor tem autonomia para decidir? É 

diferente em cada banca? Como você analisa o preço justo (para produtor-consumidor)? 

h. Para além da própria produção são comercializados produtos de outros agricultores que 

não fazem parte da feira? (Cooperação)  

i. Porque vender os produtos na feira? (Explorar: ter mais autonomia, comercializar 

localmente)  

j. Para além dessa feira os agricultores comercializam seus produtos em outros canais? Se 

sim, quais? 
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5) CONSUMIDORES 

 

a. Qual é a estimativa total de consumidores/dia de feira?  

[   ] até 50                                                [   ] de 201 a 400 pessoas 

[   ] de 51 a 100 pessoas                         [   ] acima de 401 pessoas 

[   ] de 101 a 200 pessoas   

 

b. Quais são as formas de comunicação das feiras com os consumidores: 

[   ] contato pessoal                               [   ] site                                    [   ] outra 

[   ] e-mail                                               [   ] Facebook 

[   ] material impresso                            [   ] WhatsApp 

 

c. Existem estratégias para fidelizar os consumidores?   [   ] sim       [   ] não  

Se sim, quais?  

 

6) CONTEXTO POLÍTICO 

 

a. Atualmente os feirantes estão vinculados a alguma organização social? Se sim, 

qual/quais? 

b. Existe algum envolvimento dos consumidores na governança da feira? 

 

7) COVID-19 E A RELAÇÃO COM OS CONSUMIDORES 

 

a. Durante o período de pandemia a relação produtor-consumidor foi modificada?  (ex: mais 

contato virtual).  

b. Quais são os principais desafios e as principais oportunidades referentes a relação 

produtor-consumidor nesse período? 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

                   

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - N° 1  

 

Declaro, por meio deste termo, que estou ciente que as informações passadas através de 

entrevista dada a Renata Soares Navarro serão utilizadas na pesquisa intitulada 

CONSUMO, ALIMENTOS E DESENVOLVIMENTO: A PERCEPÇÃO DOS CIDADÃOS DE 

SANTA CRUZ DO SUL-RS. A pesquisa em questão é desenvolvida pela mestranda Renata 

Soares Navarro sob a orientação das professoras Cidonea Machado Deponti e Potira V. 

Preiss, ambas vinculadas ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 

da Universidade de Santa Cruz do Sul PPGDR/- UNISC. O Programa está à disposição para 

informações por meio do número (51) 99569-8750. Afirmo que aceitei participar por minha 

própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a 

finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado(a) dos 

objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais pretende analisar o 

papel dos consumidores na construção do desenvolvimento regional do Vale do Rio Pardo-

RS. Autorizo ser mencionado/reconhecido no trabalho, bem como autorizo a utilização de 

fotografias/imagens para cunhos acadêmicos.  

Local: 

Data: 

Nome e assinatura ________________________________________________________                                     

 

Nome e assinatura do responsável pela apresentação desse Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido_____________________________________________________________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - N° 2 

 

Declaro, por meio deste termo, que estou ciente que as informações passadas através de 

entrevista dada a Renata Soares Navarro serão utilizadas na pesquisa intitulada 

CONSUMO, ALIMENTOS E DESENVOLVIMENTO: A PERCEPÇÃO DOS CIDADÃOS DE 

SANTA CRUZ DO SUL-RS. A pesquisa em questão é desenvolvida pela mestranda Renata 

Soares Navarro sob a orientação das professoras Cidonea Machado Deponti e Potira V. 

Preiss, ambas vinculadas ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da 

Universidade de Santa Cruz do Sul PPGDR/- UNISC. O Programa está a disposição para 

informações por meio do número (51) 99569-8750. Afirmo que aceitei participar por minha 

própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a 

finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado(a) dos objetivos 

estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais pretende analisar o papel dos 

consumidores na construção do desenvolvimento regional do Vale do Rio Pardo-RS. Minha 

colaboração se fará de forma anônima no trabalho. Autorizo a utilização de fotografias para 

cunhos acadêmicos desde que não seja reconhecido (a) nas imagens. 

Local: 

Data: 

Nome e assinatura _________________________________________________________                                     

 

Nome e assinatura do responsável pela apresentação desse Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. 

_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Entrevista semiestruturada com os consumidores 

 

 

 

1. Levantamento do perfil socioeconômico 

 

Nome completo:  

Endereço:  

 

a. Gênero: [   ] feminino   [   ] masculino   [   ] outro   [   ] não quero definir 

 

b. Faixa etária: [   ] até 20 anos   [   ] de 21 a 30   [   ] de 31 a 40   [   ] de 41 a 50  

              [   ] acima de 50 anos  

 

c. Atividade que desenvolve: [   ] Estuda                      [   ] Trabalha  

                                    [   ] Estuda e Trabalha    [   ] Nem estuda nem trabalha  

 

Detalhamento:  

d. Escolaridade:  

[   ] 1º grau incompleto 

[   ] 1º grau completo  

[   ] 2º grau incompleto   

[   ] 2º grau completo  

[   ] 3º grau incompleto  

[   ] 3º grau completo  

[   ] pós-graduação incompleto  

[   ] pós-graduação completo  

Em caso de curso superior ou pós-graduação, especifique seu curso:  

Profissão:  
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f. Renda média familiar:   

[   ] até 1.045,00 (1 salário) 

[   ] de 1.045, 01 até R$ 2.090,00 (de 1 a 2 salários) 

[   ] de R$ 2.090,01 até R$ 4.180,00 (de 2 a 4 salários) 

[   ] de R$ 4.180,01 a R$ 8.360,00 (de 4 a 8 salários) 

[   ] de R$ 8.360,01 a R$ 12.540,00 (de 8 a 12 salários) 

[   ] acima de R$ 12.540,00 (acima de 12 salários) 

 

g. Estado civil: [   ] solteiro   [   ] casado/união estável   [   ] separado/divorciado  

              [   ] viúvo      [   ] outro 

 

h. Há quanto tempo realiza compras nessa feira?  

 

i. E com qual frequência?  

 

j. Quantas pessoas se alimentam com as compras realizadas na feira?  

      [   ] 1 pessoa     [   ] 2 pessoas   [   ] 3 pessoas   

      [   ] 4 pessoas   [   ] 5 pessoas   [   ]  acima de 5 pessoas 

 

k. O que levou você a começar a consumir nessa feira? 

 

l. Dentre as variáveis abaixo, qual é o nível de relevância para você ao realizar suas 

compras na feira, onde 0 representa o menor grau de importância, enquanto o 5 

representa o maior grau de importância.  

 

Critérios analisados no 
momento da compra 

0 1 2 3 4 5 

Distância entre minha casa 
e a feira 

      

Qualidade dos alimentos       

Preço       

Saúde e qualidade de vida       

Contribuir com o 
desenvolvimento local 

      

 



118 

 

2. Contribuição para o Desenvolvimento Regional: Ambiental, Social e 

Econômico 

 

a. Na sua visão, quais são os benefícios em consumir os alimentos das feiras? 

 

b. Na sua opinião, como os consumidores podem contribuir para a região ou para o 

local?  

 

c. Você participa de algum movimento social ou algum tipo de atividade política ou 

ativismo? 

 

d. Você já ouviu falar em consumo verde, consumo responsável ou político? Você se 

idêntica praticando alguma delas?  
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APÊNDICE D – Registro de datas das entrevistas 

 

Identificação fictícia do 

entrevistado 
Local de consumo Data da entrevista 

Amanda Feirão Rural 08-12 

Andressa Feirão Rural 02-12 

Armando Feirão Rural 08-12 

Bruno Feirão Rural 29-12 

Carlos Feirão Rural 02-12 

Daiana Feirão Rural 09-12 

Daniela Feirão Rural 02-12 

Everton Feira O Grupo o Eco da Vida 03-12 

Fabiana Feira O Grupo o Eco da Vida 12-01 

Fabrício Feira O Grupo o Eco da Vida 07-12 

Geralda Feira O Grupo o Eco da Vida 05-12 

Glória Feira O Grupo o Eco da Vida 12-01 

Isabel Feira O Grupo o Eco da Vida 15-12 

Janice Feira O Grupo o Eco da Vida 08-12 

Maria Feira Rural da Independência 05-12 

Nayara Feira Rural da Independência 10-12 

Nádia Feira Rural da Independência 03-12 

Noberto Feira Rural da Independência 29-11 

Noeli Feira Rural da Independência 11-12 

Otacílio Feira Rural da Independência 14-01 

Priscila Feira Rural da Independência 03-12 

Regina Feira Jovem da Boa Vista 08-12 

Rosângela Feira Jovem da Boa Vista 04-12 

Rodrigo Feira Jovem da Boa Vista 08-12 

Celeida Feira Jovem da Boa Vista 09-12 

Célia Feira Jovem da Boa Vista 08-12 

Djalma Feira Jovem da Boa Vista 07-12 

Daniela Feira Jovem da Boa Vista 21-12 

Joana Feira Agroecológica da ECOVALE 10-12 

Ângela Feira Agroecológica da ECOVALE 10-12 

Cláudia Feira Agroecológica da ECOVALE 15-12 

Milena Feira Agroecológica da ECOVALE 15-12 

Victor Feira Agroecológica da ECOVALE 16-12 

Luana Feira Agroecológica da ECOVALE 14-12 

Giovane Feira Agroecológica da ECOVALE 04-12 

 

 

 

 

 


