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RESUMO 

 

 

Na década de 70 a agricultura orgânica passou a ganhar maior destaque no estado 
do Rio de Janeiro, com a visão de vida alternativa elaborada por moradores da 
Região Serrana, mostrando a insatisfação com o grau de contaminação dos 
alimentos. Passadas mais de quatro décadas, a produção e o consumo de alimentos 
orgânicos se fortaleceram e se ampliou significativamente o acesso a tais produtos. 
Nesse sentido, o objetivo da pesquisa foi analisar a lógica que estrutura a decisão 
de comprar produtos orgânicos na Feira Orgânica do Campo São Bentoe evidenciar 
a relação de confiabilidade entre produtores/vendedores e consumidores. Além de 
traçar o perfil dos entrevistados e os dividir em grupos. O estudo foi realizado por 
meio da aplicação de cinquenta (50) questionários junto aos consumidores da citada 
Feira. Os resultados da pesquisa apontam que a maior parte dos consumidores de 
orgânicos na feira do Campo de São Bento possuem acima de 55 anos, são do sexo 
feminino, moradores do bairro em que se localiza a feira, com nível de escolaridade 
elevado, e alguns problemas de saúde relacionados a própria idade. A feira, neste 
caso, constitui uma alternativa de alimentação saudável, livre agrotóxicos e de 
transgênicos. É também um ambiente propício ao estabelecimento de relações mais 
próximas entre os consumidores e agricultores, estimulando a economia regional e 
não prejudicando nem o meio ambiente nem aqueles que optam por se alimentar de 
produtos não processados/industrializados. 

 

 

Palavras-chave: Lógica de consumo. Agricultura familiar. Orgânico. Feiras livres. 



  

ABSTRACT 

 

 

In the 70's, organic agriculture arrived in the state of Rio de Janeiro, with the 
alternative life view elaborated by mountain dwellers, showing dissatisfaction with the 
degree of food contamination. The objective of the research is to verify the logic that 
structures the decision to buy organic products in a fair, and to highlight the 
relationship of reliability between producers / sellers and consumers. In addition to 
profiling respondents and dividing them into groups. The study was conducted 
through structured conversations with buyers of the São Bento Field Organic Fair. 
Fifty interviews were conducted among consumers. The results of the research 
indicate that the majority of organic consumers at the Campo de São Bento fair are 
over 55 years of age, female residents of the studied neighborhood, with a high 
educational level, and some health problems related to their own age. Fairs have 
emerged as an alternative form of transgenic food free in the current sphere. It is a 
way of creating closer and healthier relations between consumers and farmers, 
stimulating the regional economy and not harming the environment nor those who 
choose to feed on raw / industrialized products. 
 

 

Keywords: Consumption logic. Family farming.Organic. Free fair. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Deve-se pensar na agricultura alternativa como um leque de diferentes tipos 

de plantio e cultivo onde se colocam em pauta o bem-estar do consumidor, bem 

como do meio ambiente, no momento de produção. 

 A agricultura orgânica, não permite o uso de produtos químicos, agrotóxicos 

ou fertilizantes, tornando o sistema de produção sustentável e os alimentos de 

qualidade superior aos convencionais.  

 Já agricultura ecológica tem um modelo semelhante à orgânica quanto a 

preocupação ambiental e o formato do sistema de produção, agregando ainda 

conhecimentos de economia, agricultura, e sociologia. Preocupa-se em conservar os 

recursos naturaise produzir de forma natural os alimentos, respeitando a natureza e 

o espaço de tempo que os alimentos necessitam para se desenvolver. A maior 

questão dessa alternativa é a natureza e seus recursos, como um todo natural e 

produtivo.  

 

 

[...] a agricultura ecológica, antes de tudo, tenta restabelecer o ambiente e o 
solo. Não tem enfoque sintomático, mas causal. Evita problemas em lugar 
de combatê-los. Previne causas e não combate os sintomas. Trabalha com 
ciclos e sistemas naturais, que administra. Parte do fato de que um solo 
sadio fornece culturas sadias. Em princípio, planta o que a região facilmente 
produz. Mas quando é obrigada a plantar culturas não adaptadas, tem que 
adaptar a alimentação(PRIMAVESI, 1997). 
 

 

No Brasil, a agricultura orgânica começou a se destacar na década de 1970, 

no Estado do Rio de Janeiro, graças a visão de vida alternativa de alguns moradores 

da região Serrana. Esses moradores fundaram a Associação Harmonia Ambiental 

COONATURA, que, por meio de um manifesto, convidou parte da população 

insatisfeita com o grau de contaminação dos alimentos, para se reunir afim de 

encontrar uma solução para o problema. A Associação era formada por naturistas e 

ecologistas com a ideologia de hábitos alimentares com uma base ecologista radical, 

sustentada pelo consumo de alimentos orgânicos (VALENÇA,2014). 

No entanto, a comercialização de orgânicos só se deu na década de 1980. Os 

primeiros a iniciar essa comercialização foram moradores da região metropolitana do 
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Rio de Janeiro, com formação técnico agrícola ou universitária, influenciados por 

pequenos movimentosde orgânicos dentro das Universidades, principalmente da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), pioneira no 

desenvolvimento de trabalhos práticos com a temática de agricultura orgânica, 

segundo um integrante da ABIO (Associação dos Agricultores Biológicos do Estado 

do Rio de Janeiro) envolvido no movimento(FONSECA, 2005). 

A ABIO é uma organização que promove a troca de experiências entre os 

produtores, além de proporcionar uma facilitação e viabilização da comercialização 

dos alimentos orgânicos em pontos de venda a varejo, como por exemplo, nas feiras 

(VALENÇA, 2014). O selo auxilia no reconhecimento por parte dos consumidores, e 

reforça a confiabilidade resultante da relação entre os produtores e os 

consumidores. Essa relação de confiança faz com que os consumidores sejam fiéis 

a esses produtos (OLIVEIRA,2009). 

A busca pelo consumo de alimentos produzidos de forma natural/tradicional, 

teria surgido em resposta ao receio dos consumidores à ingestão de alimentos 

modificados ou quimicamente tratados. Nesse sentido, Rachel Carson traz à tona, 

com o best-sellerA Primavera Silenciosa, nos anos 1960, a problemática dos 

pesticidas intensificados com o início da Revolução Verde (PORTILHO; 

CASTAÑEDA,2008). 

Através dessa pesquisa,  busca-se a compreensão da lógica que estrutura a 

decisão de compra e venda de produtos orgânicos. 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 GERAL 

 

 

 Compreender a lógica que estrutura a decisão de compra de produtos 

orgânicos na feira do Campo de São Bento, e analisar a relação de confiabilidade 

entre produtores/vendedores e consumidores 
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2.2 ESPECÍFICOS 

 

 

• Traçar o perfil dos frequentadores da feira; 

• Analisar a lógica que informa a decisão de consumir produtos orgânicos 

comercializados na feira; 

• Caracterizar o espaço da feira e sua relação com o bairro de Icaraí; 

• Analisar a relação que se estabelece entre vendedores e consumidores. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa foi realizada em duas fases, uma de visitas para a identificação 

dos produtores/vendedores de orgânicos e uma segunda fase de aplicação de 

questionário semi-estruturados, como descrito abaixo. 

O presente estudo foi realizado durante o  mês de Maio, aos sábados, no 

ano de 2017 na feira livre do Campo de São Bento (Parque Ferreiro Ferraz) no 

bairro de  Icaraí, Niterói (RJ). A feira funciona aos fins de semana, das 07h às 14h, e 

é constituída por 45 barracas localizadas na via principal do parque, sendo que, 20 

desses feirantes comercializam, exclusivamente, alimentos orgânicos. 

Na primeira fase (fase exploratória), as informações foram levantadas a 

partir de conversas feitas com um total de 50 pessoas, entre elas, vendedores e 

consumidores.  

Em seguida, foram feitos questionários semi-estruturados com as seguintes 

perguntas: idade, localidade de residência, profissão e o porquê da escolha por 

alimentos orgânicos (o questionário é apresentado na página 24). Esses 

questionários foram aplicados a 3 consumidores e 2 vendedores. 

 

 

3.1 HISTÓRIA DE NITERÓI E O BAIRRO ICARAÍ 
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 De acordo com dados do “Cultura Niterói” (2017), a data oficial de fundação 

da cidade de Niterói é 22 de novembro de 1573. Segundo a história, o índio 

Araribóia, teria recebido as terras em resposta a uma petição que encaminhara a 

Mem de Sá. O município ocupava uma área de 131,80 quilômetros quadrados, 

correspondendo a 0,30% da área total do Estado do Rio de Janeiro. Segundo 

estimativas do IBGE, em 2004, a população era de 471.403 habitantes (CULTURA 

NITERÓI, 2017).  

 Duas outras datas importantes para cidade foram 1819, a data de elevação 

da cidade a condição de Vila Real da Praia Grande, e 1835, onde a antiga Vila Real 

da Praia Grande passaria a condição de cidade e seria chamada deNictheroy (água 

escondida em tupi-guarani), nome sugerido por Joaquim Francisco Viana, Senador 

nos períodos legislativos do Império e Ministro da Fazenda, na República (SOUSA, 

1993). 

 Na década de 1970, com a construção da ponte Presidente Costa e Silva, 

também conhecida como ponte Rio-Niterói, inicia-se uma expansão imobiliária no 

bairro de Icaraí, resultando em um dos bairros com maior crescimento nos últimos 

trinta anos. O bairro possui um ambiente com possível capacidade de crescimento 

pela infraestrutura que ganhara enquanto se desenvolvia(ARAÚJO, 2010). 

 Atualmente, a cidade de Niterói conta comuma população de 487.562 

habitantes, estimada pelo último censo do IBGE. Em 2015, o salário médio mensal 

era de 3,2 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à 

população total era de 43%. Cerca de 29% da população se encontra nas condições 

de domicílios com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa(IBGE, 

2015). 

 

 

A supervalorização dos imóveis e principalmente do espaço urbano faz com 
que o interesse popular seja afetado, mesmo os que não possuem 
condições para adquirir um imóvel em uma determinada área valorizada da 
cidade acaba por ver aquilo como um sonho, um desejo de consumo a ser 
atingido algum dia (BRANDENBURG, 2002, p.2). 
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3.2A ORIGEM DO MOVIMENTO AGROECOLÓGICO E A AGRICULTURA 
FAMILIAR 

 

 

 O surgimento da agricultura orgânica no mundo precede a Revolução Verde, 

período em que foram introduzidas técnicas agrícolas, como seleção de sementes e 

aplicação de produtos químicos, que aumentavam a produção de certas culturas. Na 

Europa, este tipo de agricultura natural é registrada desde a década de 1920, e 

surgiu associada a um pensamento filosófico, de contestação política e em oposição 

aos padrões industriais de produção e consumo de alimentos (BRANDENBURG, 

2002). 

 Embora no Brasil não existam registros de movimentos semelhantes, o 

fundamento da agricultura alternativa foi trazido pelos europeus antes do período da 

modernização agrícola, baseando-se na gestão dos recursos naturais. Vale ressaltar 

que os nativos, descendentes índios, já possuíamdomínio sobre esse tipo de cultivo 

tendo como base as leis naturais em virtude da relaçãodireta com o ecossistema, 

embora não fosse competitivo com o sistema moderno (BRANDENBURG, 2002). 

 Dessa forma, tendo maior eficiência e aproveitamento sem esgotar os 

recursos naturais, mas com amodernização de forma indiscriminada das políticas, o 

sistema de produção baseadoem gestão de recursos naturais foi negligenciado. 

 Apenas na década de 1970 é que surgiu um movimento socialmente 

organizado no Brasil, mostrando-se como uma via alternativa de modernização na 

política agrícola.  

 

 

Esta, pelo seu caráter excludente, irá provocar uma reação de grupos de 
agricultores familiares não contemplados pelos benefícios dos subsídios 
governamentais, provenientes do crédito agrícola, ou de outros serviços 
prestados por órgãos públicos destinados a orientar o agricultor, prestar 
serviços e fomentar infra-estrutura de apoio no meio rural 
(BRANDENBURG,2002, p.2). 

 

 

 Originado no campesinato, o movimento agroecológico representou uma 

opção de sobrevivência, reestabelecendo uma relação socioambiental. A agricultura 

ecológica, no Brasil, teve inspiração em movimentos da Europa e Estados Unidos, 

contudo, com realidades bastante distintas. Enquanto nesses últimos, esses 
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movimentos surgiram como uma forma de valorizar os pequenos produtores, no 

Brasil, essa valorização não ocorre. Esse cenário força os jovens agricultores,com 

formaçãotécnica ou acadêmica, a estimular a agricultura alternativa em busca de 

reconhecimento social constituindo um padrão agroecológico de produção 

(BRANDENBURG, 2002). 

 A agricultura é fonte de subsistência direta e indireta para diversas famílias. 

Desde o tempo de nossos ancestrais a agricultura de alimentos orgânicos vêm 

fortalecendo a alimentação e fazendo uma ligação entre a parte social e a 

econômica no país e no mundo. Contudo, o processo de modernização foi melhor 

ajustado aos grandes e médios produtores, que tiveram acesso às políticas de 

subvenções e créditos para investimentos (ZAGO, 2013). Os pequenos produtores, 

que eram a maioria, sentiram os efeitos dessa política não favorável (ZAGO, 2013). 

 A diferença de renda também tem reflexo no processo de migração dos 

jovens do campo para as cidades. Segundo Silvestro e colaboradores (2001),os 

filhos de agricultores capitalizados não têm interesse em serem agricultores, 

abdicando do compromisso de tomar para si o estilo de vida rural, querem morar e 

trabalhar na cidade, e ter outra profissão. Todavia, os filhos de agricultores 

descapitalizados, talvez por não enxergarem outra realidade, almejam seguir com a 

profissão dos pais, trabalhar e viver do campo (SILVESTRO; ABRAMOVAY; 

MELLO; DORIGON; BALDISSERA, 2001). 

 Os termos agricultura alternativa e agricultura ecológica coincidem por 

consistir em modelos alternativos ao padrão agroindustrial conhecido (de produções 

em grandes escalas com uso de técnicas como melhoramento genético e uso de 

pesticidas, por exemplo). Estes modelos alternativos vão desde modelos associados 

à origem do movimento alternativo até os modelos mais recentes regulamentados 

pelas  políticas agrícolas (BRANDENBURG, 2002). 

 Embora a agricultura ecológica tenha passado por um período de 

estagnação, logo entrou em uma fase de expansão graças a regulamentação deste 

tipo de agricultura. Esta expansão pode ser percebida devido ao aumento das áreas 

de produção dos orgânicos em vários países (BRANDENBURG,2002). O 

crescimento do mercado de orgânicos demonstra um aumento da consciência de 

todos os órgãos envolvidos no sistema, sobretudo no Brasil, que é um dos maiores 

consumidores de agrotóxicos do mundo (LAGE, 2016). 

 Brandenburg (2002) afirmou que, 
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No Brasil, com a ECO-92, a 

agriculturaalternativairáserfomentadaporAssociações, 

OrganizaçõesNãoGovernamentais e EntidadesPúblicas de 

AssistênciaTécnicacomo a Emater, sob a rubrica de agriculturasustentável. 

A agriculturasustentável é entãoentendidacomouma forma de organização 

de produçãopotencializadora de recursosdisponíveis no seuâmbitointerno e 

de usoreduzido de insumo (2002, p. 3).  

 

 

 Atualmente, no Brasil, os pequenos produtores familiares somam 90% dos 

produtores de orgânicos e são responsáveis por cerca de 70% de toda a produção 

do país, ligados principalmente às associações e grupos de movimentos sociais 

(LAGE, 2016). Entre os fatores que contribuíram para que a agricultura familiar se 

tornasse reconhecida social e politicamente na nossa sociedade, um dos principais 

deles foi a elaboração de políticas públicas que priorizaram esta categoria social 

(MÜLLER, 2007). 

 Ao considerar essas transformações nas formas de engajamento político, 

Canclini (1996) aponta uma redução da participação, do interesse e da confiança 

nas instituições políticas tradicionais e, ao mesmo tempo, uma reestruturação dos 

vínculos entre consumo e cidadania: a expansão das comunicações e do consumo 

geram associações de consumidores e lutas sociais, ainda marginais, mas melhor 

informados sobre as condições nacionais e internacionais (PORTILHO; 

CASTAÑEDA; CASTRO, 2011). 

 Como exemplos de políticas voltadas ao consumo de orgânicos, existe um 

regulamento já em vigor (Lei federal 11.947, de junho de 2009), que tem como 

objetivo primário o fornecimento de alimentação saudável de qualidade às escolas, 

onde, no mínimo, 30% da verba que é disponibilizada para alimentação escolar seja 

gasta com a compra de alimentos da agricultura familiar, preferencialmente local 

(SILVA; DINIZ FILHO; MARACAJÁ; MARACAJÁ; PEREIRA, 2013). 

 De acordo com Almeida e colaboradores (2006), o Programa de Aquisição 

de Alimentos da Agricultura Familiar contribui para o desenvolvimento local, 

promovendo a reinclusão social e econômica dos agricultores familiares ao 
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aumentar seus postos de trabalho e sua renda (ALMEIDA; PAULILLO; 

BERGAMASCO; FERRANTE, 2006). 

 

 

A subordinação cultural é também difusa e mutante, como é todo o campo 
das significações sociais. Os significados que a cultura dominante atribui às 
formas sociais da agricultura familiar tornam-se elementos importantes na 
configuração de suas relações com o conjunto da sociedade (MOREIRA, 
1998, p.17). 
 

 

 Com isso, há uma nova visão do agricultor familiar, que quer viver da 

produção dos alimentos, mas quer se modernizar, seguir a evolução em que a 

agricultura no país vem sofrendo em termos de técnicas de plantio, equipamentos, 

sem perder suas raízes, porém, sempre batendo com algumas legislações em 

relação as suas propriedades. 

 Segundo Wanderley, considera-se que o agricultor familiar, mesmo que 

moderno, inserido no mercado,  

 

 

[...] guarda ainda muitos de seus traços camponeses, tanto porque ainda 
tem que enfrentar os velhos problemas, nunca resolvidos, como porque, 
fragilizado, nas condições da modernização brasileira, continua a contar, na 
maioria dos casos, com suas próprias forças (WANDERLEY, 1999, p.52). 
 

 

 No caso da agricultura, adicionam-se ainda questões da necessidade de 

terra própria e de uso do trabalho familiar. A operação das relações de trabalho 

passa da esfera do mercado para a esfera familiar, onde operam os valores 

simbólicos de poder, de mando e de distribuição de valores da organização familiar 

(MOREIRA, 1998). 

 

 

3.3 PREOCUPAÇÃO ECOLÓGICA 

 

 

 Um ponto que devemos destacar é a importância que um alimento orgânico, 

livre de qualquer elemento tóxico é importante para a natureza como um todo. 
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Certos tipos de agrotóxicos, usados para acelerar o crescimento desses vegetais, 

afetam diretamente o solo, a vegetação e, na maioria das vezes, o lençol freático, 

sendo que os danos ambientais, neste ponto, tomam proporções maiores, podendo 

afetar os animais e as pessoas. 

 

 

A filosofia da agricultura natural é a de que a harmonia e a prosperidade dos 
seres humanos, e de todos os outros tipos de vida, podem ser assegurados 
através da preservação do ecossistema, em obediência às leis da natureza 
e, sobretudo, através do respeito do solo. Mestre MokitiOkada, em seus 
escritos, destacou ‘...a própria natureza, no seu estado puro e original, é a 
Verdade. Assim, os seres humanos, ao tentarem algo na vida, deveriam 
tomar a natureza como modelo. O aprendizado desse princípio é a base do 
sucesso de todo empreendimento...’. O princípio básico da agricultura 
natural, consiste na liberação plena da potencialidade das forças naturais do 
solo. Os homens ignoravam ou talvez seja melhor dizer, são levados a 
ignorar, a verdadeira natureza dos solos [...]. O problema básico da 
agricultura é o desconhecimento da verdadeira natureza do solo. A 
agricultura praticada hoje menospreza o poder do solo e considera em 
demasia o poder dos insumos modernos, os quais não passam realmente, 
de substâncias complementares (MIYASAKA apud DULLEY, 2003, P.97).  
 

 

 O assunto ambiental voltado para o uso de agrotóxicos tomou força em 1962 

quando a Bióloga Rachel Carson defendeu a ideia de que as substâncias tóxicas 

produzidas pelo homem, chamadas de POPs (poluentes orgânicos persistentes) ou 

“os 12 sujos”, eram prejudiciais às plantas e animais, e por consequência, aos seres 

humanos, interrompendo o equilíbrio natural do meio ambiente. Um dos exemplos 

dessas substâncias é o DDT (Dicloro-Difenil-Tricloroetano), primeiro pesticida usado 

durante e após a Segunda Guerra Mundial, para eliminar insetos (dentre eles o vetor 

da Malária) e usado por alguns fazendeiro para controlar pestes agrícolas, levando 

de quatro a 30 anos para se degradar no ambiente. O uso deste pesticida foi 

proibido por volta dos anos 1970 em virtude dos malefícios por ele causado. 

 

 

“[...] o controle da natureza é frase concebida em espírito de arrogância [...] 
É nossa alarmante infelicidade o fato de uma ciência tão primitiva (a 
entomologia) se haver equipando com as armas mais modernas e terríveis, 
e de, ao voltar tais armas contra os insetos,havê-las voltando também 
contra a terra” (CARSON, 1962, p. 304). 
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O aumento na exigência dos consumidores por alimentos de qualidade e 

sem produtos químicos, e a busca por uma agricultura ambientalmente sustentável 

alavancou o desenvolvimento da produção de alimentos orgânicos. Neste sistema 

de produção existe a preocupação com o uso do solo e com a saúde do consumidor. 

Ademais, proporciona uma vida mais saudável aos agricultores e, até mesmo,  

melhores condições financeiras, por meio de novos nichos de mercado (VALENT; 

TISOTT; SCHMIDT; VALENT, 2014). 

 Análises nas áreas de alimentação e nutrição revelam evidências 

contraditórias acerca da segurança e da eficácia de práticas de uso dos alimentos, 

nutrientes ou suplementos. A cada dia surgem novos estudos que questionam os 

anteriores (SOUSA; AZEVEDO; LIMA; SILVA, 2012). 

 É através da base científica oferecida pela agroecologia que estas práticas 

são aplicadas. Juntamente com conhecimentos multidisciplinares agregados a 

saberes populares e tradicionais, a agroecologia é uma ciência integradora que se 

preocupa com a preservação ambiental e a qualidade de vida humana, acima de 

tudo (VALENT; TISOTT; SCHMIDT; VALENT, 2014). Do ponto de vista acadêmico, 

a agroecologia tem caráter multidisciplinar e promove o desenvolvimento rural 

sustentável. Assim, ela precisa ser entendida como um conjunto de conhecimentos 

que nos auxilia na análise crítica da agricultura convencional(VALENT; TISOTT; 

SCHMIDT; VALENT, 2014). 

 Por consequência a “agricultura familiar orgânica torna-se um instrumento 

de promoção de valores sociais e de qualidade de vida no meio rural, com 

repercussões igualmente importantes sobre a qualidade de vida no meio urbano” 

(AZEVEDO; SCHMIDT; KARAM, 2011). 

 Para complementar esse pensamento, Conejero e colaboradores (2007) 

dissertam que os sistemas orgânicos de produção possuem características de 

propriedades com gestão familiar, pois 1) permitem maior emprego de mão-de-obra; 

2) têm menor custo no longo prazo; 3) têm maior produção em médio prazo; 4) 

geram produtos com maior valor agregado; 5) atendem a mercados com maior 

procura que oferta no momento. 

 Com a demanda por alimentos saudáveis, as cooperativas se tornaram 

canais de comercialização para os produtores, principalmente os de orgânicos, em 

função de possuir ponto fixo de venda, apoio logístico e auxílio técnico. (VALENT; 

TISOTT; SCHMIDT; VALENT, 2014). 
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 Sampaio e colaboradores (2013) relacionam o comportamento do 

consumidor às estratégias de marketing, sugerindo que o tema influencia os 

consumidores a possuírem um comportamento socialmente desejável (SAMPAIO; 

GOSLING; FAGUNDES; SOUSA, 2013). 

 Dentro do conjunto de sugestões propostas o modelo de produção orgânica 

tem sido difundido como uma alternativa de produção limpa, capaz de contribuir para 

a redução do impacto ambiental em substituição ao modelo tradicional (CASEMIRO; 

TREVISAN, 2009). 

 Conhecer o comportamento dos consumidores de produtos orgânicos é 

indispensável para saber como tomar decisões e gerir todo processo produtivo 

(CASEMIRO; TREVISAN, 2009). 

 

 

3.4 AGRICULTURA ORGÂNICA E AGRICULTURA ECOLÓGICA OU 
AGROECOLOGIA,  DIFERENCIAÇÃO 

 

 

 Como já definido anteriormente, a agricultura orgânica é um sistema de 

produção sem aditivos químicos o que torna a produção sustentável e os alimentos 

mais saudáveis. E a agricultura ecológica é diferenciada da agricultura orgânica, 

porque além de se preocupar com o ambiente, leva em consideração fatores como a 

economia, a agricultura e a sociologia. Em suma, nem toda produção agrícola 

orgânica é agroecológica, mas todo produto agroecológico é orgânico.  

 Os países com maior porção de terra dedicada ao cultivo da agricultura 

orgânica relacionando o modelo tradicional de cultivo com a número de 

trabalhadores  nessa atividade estão descritos a seguir. 

 A Austrália ocupa o primeiro lugar, com uma área de 12 milhões de hectares 

dedicada somente a orgânicos, ocupando 2,93%do total de terra agrícola; com 2.129 

de produtores envolvidos. Após vem a Argentina com área destinada a orgânicos de 

3,6 milhões de hectares, o que corresponde a 2,59% do total de terras agrícolas, 

com 1.446 produtores. Ocupando o terceiro lugar, os Estados Unidos possuem 32,1 

milhões de hectares em área para plantação de orgânicos, equivalente a 0,64% da 

área total de terra agrícola, contendo 12.880 produtores.  
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 Em quarto lugar está a China com 1.9 milhões de hectares ocupando 0,36% 

da área total de terra agrícola (sem dados do número de produtores). Em quinto, 

temos a Espanha com uma área destinada ao plantio de produtos orgânicos de 1,6 

milhões de hectares, equivalendo a 6,4% da área de terra agrícola, com 30.462 

produtores. Em sexto colocado está a Itália com 1,1 milhões de hectares, ocupando 

9,12% da área de terra agrícola, com 48.858 produtores. A Alemanha se encontra 

em sétimo lugar, com 1 milhão de hectares, onde corresponde a 6,19% de área de 

terra agrícola, contendo 23.032 produtores. Na oitava posição encontra-se a França, 

com 1 milhão de hectares, correspondendo a 3,76% da área de terra agrícola, com 

24.425 produtores. Na nona posição o Canadá apresenta 833 mil hectares, 

ocupando 1,23% de terra agrícola, com 3.500 produtores. Em décimo,  porém não 

menos importante, está o Brasil com uma área de 705 mil hectares destinados 

somente ao cultivo de orgânicos, onde equivale a 0,27% da área total agrícola do 

país, possuindo um número de 12,526 produtores 

 Na feira do Campo São Bento, observamos que a produção é orgânica, mas 

as duas formas de produção se unem, e os produtores da feira demonstram uma 

preocupação ecológica, adotando práticas ambientais corretas e ecossustentáveis 

em suas hortas. Tratando os alimentos, se trata também o solo. Os produtores 

pensam na mão-de-obra valorizando o contexto social e novos arranjos produtivos, 

onde essa produção está inserida.  

 Como a preocupação é, essencialmente, com a pureza dos produtos (livre 

de agrotóxicos e com qualidade elevada, refletindo no bem-estar dos consumidores), 

os produtos da feira são orgânicos, cultivados com fertilizantes naturais, manutenção 

do solo e adubação verde. Todas as práticas que envolvem essa produção se 

tornam um modelo também sustentável ao se comparar ao modelo tradicional. Por 

consequência, essa produção também melhora o ecossistema e a estrutura de 

plantio, como a agroecológica.  

 

 

3.5 FEIRA/PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS NUMA ÓTICA DE 
EVOLUÇÃO E ESPAÇO ATUAL 

 

 

Inicialmente osurgimento das 
feirasfoifrancamenteimpulsionadopelasCruzadas, vistoque, naquelaépoca, 
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era necessáriauma forma de 
atividadecomercialqueatendesseàsnecessidades dos comerciantes e 
viajantes.  
Com o passar do tempo e através da produçãoexcedente e da necessidade 
de outros produtosnãoproduzidos, se iniciou o processo de troca de 
produtos. Estaatividade de troca é tãoantigacomo a própriahistória do 
homem, e com o seucrescimento, surge o comerciante, iniciandoentão a 
divisão social do trabalho. A feiraexerceupapelimportantenaimplantação do 
dinheiro, namanutenção do capitalismo e no surgimento das cidades.  
[…] Desde o tempo da colônia as feiraslivresexistem no Brasil, e mesmo 
com osadventos da modernidade, elaspermanecemvivas, 
sejamemgrandesoupequenascidades. Naspequenascidades do paíselassão 
o principal e, àsvezes, o único local de comércio da população.  
Nos tempos modernos, as feirastêmumavariedadegrande de 
produtosdisponíveis, desdeprodutossofisticadosatépequenascoisasque a 
classemaispobreprecisa. As feirassão a maior e 
maiscompletarepresentação de mercado e atéhojeconstituem um ponto de 
encontro entre compradores e vendedores(BOECHAT; SANTOS, 2011, 
p.03) 
 

 

 As feiras livres tornaram-se espaços sociais privilegiados de trocas 

econômicas e socioculturais, se expandindo para novos circuitos de comércio, em 

particular os mercados institucionais, algumas vezes por meio de atacadistas e 

varejistas, onde apresentavam uma conduta destrutiva para com a reciprocidade 

que havia anteriormente na rede de comércio (NIEDERLE, 2013). 

 Os próprios conceitos de consumo e de sociedade de consumo são 

repensados pelas Ciências Sociais, uma vez que categorias tradicionalmente 

atribuídas a eles, como individualismo, insaciabilidade, superficialidade, anomia e 

alienação, são contrapostas à observação empírica de processos que associam as 

práticas de consumo a valores como solidariedade, responsabilidade, participação 

social e cidadania (PORTILHO; CASTAÑEDA; CASTRO, 2011). 

 As feiras são importantes canais de comercialização da produção orgânica 

dos agricultores familiares e possibilita a proximidade e o estabelecimento de 

relações de confiança dos agricultores com os consumidores e vice-versa (LAGE, 

2016). 

 Segundo Darolt (2013), a tipologia de circuitos curtos de comercialização de 

produtos ecológicos no Brasil e na França, se dá como na figura abaixo. 
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Fonte: DAROLT 2013. Tipologia de circuitos curtos  

 

 

3.6 FEIRA DO CAMPO DE SÃO BENTO E CARACTERIZAÇÃO DE 
ENTREVISTADOS 

 

 

 Para que se mantenham os princípios de um comércio fiel, justo e de 

confiança, cada dia é um desafiado, portanto, as ferramentas de monitoramento que 

são desenvolvidas tem como permitir a avaliação da conformidade e legitimidade 

dos produtos ecológicos vendidos em feiras livres.  

 Cada vez mais, o consumidor consciente busca, nos mercados locais, 

produtos ecológicos e com preços justos, mas também quer adquirir produtos com a 

cara do produtor, em que sejam ressaltadas as características locais das 

comunidades, como as tradições, o modo de vida, a valorização do saber fazer, o 

cuidado com a paisagem, etc. Esse conjunto de características singulares pode ser 

a marca local que os consumidores procuram. Não se trata apenas de um ganho em 

escala (quantidade), mas em qualidade. Isso cria novas relações sociais e novos 

valores, promovendo o resgate da autonomia dos agricultores.  

 Nesse sentido, as políticas públicas têm um papel fundamental para formar 

e informar os consumidores menos esclarecidos (DAROLT; LAMINE; 

BRANDEMBURG, 2013). Porém a relação entre o produtor e vendedor é essencial 
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no desenvolvimento da confiança do consumidor. A identificação entre ambos atores 

sociais é necessária como parte do processo do consumo. O cliente,  aprende com o 

produtor desde o plantio do alimento até a forma como pode ser consumido. 

 O Campo de São Bento é um símbolo paisagístico conhecido além do 

bairro, sendo um parque construído em uma área arenosa cortado por um córrego. 

Batizado com o nome de Parque Prefeito Ferraz, o Campo de São Bento foi 

tombado pela prefeitura de Niterói em 1990. Em 1697 esse parque era o mosteiro de 

São Bento, sua urbanização ocorreu em 1908, a partir de um projeto de 

ArsénePuttemas, um engenheiro paisagista belga. O local, também foi utilizado para 

adestramento de tropas na época do Império. 

 O Campo de São Bento é a principal área verde de Icaraí, localizada no 

coração do bairro. Possui um pequeno parque de diversões e, nos finais de semana, 

uma tradicional feira de artesanatos e uma feira de orgânicos. 

 De acordo com observações feitas em campo, foi constatado que a feira 

orgânica do Campo de São Bento, não possui grande extensão, ocupando uma 

pequena área “escondida”, com pouca visibilidade do parque, dificultando ao público 

não residente da região em conhecer a existência da mesma. Desta forma, a maioria 

dos compradores das barracas de orgânicos já são clientes assíduos.  

 É de extrema importância para aos vendedores cativarem seu público, 

garantindo os compradores assíduos e os novos. O espaço de campo é conhecido 

especificamente pelos moradores da região de Icaraí, e o próprio parque aos 

sábados, no mesmo momento em que acontece a feira, disponibiliza gratuitamente 

atividades e recreações para as crianças que por ali estão. Logo um dos atrativos do 

parque também se torna o fato de que é um espaço familiar, e por ser no dia de 

sábado uma forma de lazer entre a família residente de Icaraí. 

 De acordo com informações disponibilizadas pelo Sr.João (nome fictício), 

um dos proprietários de uma banca de orgânicos na Feira Orgânica, a mesma teve 

início há 15 anos, porém de forma esporádica. Por ser um dos fundadores da feira, 

João viabilizou informações de extrema relevância para a pesquisa.  

 A feira acontecia esporadicamente, até que se encerrou por completo. 

Quando isso aconteceu os próprios moradores entraram com uma petição para a 

feira se tornar parte do Campo São Bento. A pedidos dos próprios moradores e 

frequentadores da feira, ela se tornou frequente e semanal desde 2015.  
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 De acordo com os vendedores, existe uma média de público de 50 pessoas 

no sábado que frequentam a feira assiduamente. Dado esse fato, esse foi o número 

escolhido para criarmos nossa população total dentro da pesquisa. 

 Os produtos comercializados pelo Sr. João são oriundos da Associação de 

Produtores do Brejal. 

 

 

O grupo de produtores do Brejal é um grupo familiar quehámais de 30 
anoscultivaprodutosorgânicosnaregião de Posse, emPetrópolis (RJ). São 
diversaspropriedadesindividualmentecertificadaspela ABIO (Associação de 
AgricultoresBiológicos do Estado do Rio de Janeiro) segundo as 
normasestabelecidaspelo Ministério da Agricultura, dedicadas à produção 
de diferentesculturas. 
A proximidade com o Rio de Janeiro torna o grupo de produtores do Brejal o 
produtor ideal de frutas, legumes e verduras in naturaumavezque o pequeno 
tempo transcorrido entre a colheita e a entregaaosclientespreservatodo o 
frescor do alimento  (FONTE: JeitoSaudável online). 

 

 

 Segundo informações cedidas pelo Sr. João, a fim de estabelecer a  

confiabilidade na relação vendedor/consumidor, são promovidas visitas em parceria 

com a associação de produtores do Brejal, com a finalidade de sensibilizar os 

visitantes a compreender as vantagens do consumo de produtos livres de 

agrotóxicos e processamentos. Além disso, evidencia a importância do cultivo 

tradicional para com a agricultura familiar. Para a visitação, os moradores vão de 

ônibus fretado até as plantações, onde lá, podem confirmar o tratamento do produto, 

conhecer o formato da produção, se familiarizar com os alimentos e a forma como 

podem ser utilizados, e principalmente criar uma própria familiarização com o 

produtor e seus funcionários, que também fazem parte da sua família.  

 Esse sistema cria uma identificação tanto de vivência familiar nessa linha de 

produção, quanto de credibilidade ao produtor e o alimento que será consumido. A 

maior preocupação dos consumidores de alimentos orgânicos é a confirmação de 

que realmente estão livres de agrotóxicos, e somente um selo não garante isso. É 

nesse ponto que a Feira do Campo São Bento e o Grupo Brejal se diferenciam dos 

demais produtores. 

 A grupo de produtores do Brejal possui o selo de certificação da ABIO, 

assegurando a autenticidade e qualidade do produto, atestando a ausência de 

agrotóxicos e qualquer tipo de processamento. Porém, por mais que, 
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burocraticamente, isso contribua para a credibilidade dos produtos, para o  

consumidor acaba sendo de menor importância, em relação a confiança adquirida e 

na relação estabelecida pelos comerciantes com os consumidores. 

 Porém,  nem todos os fornecedores/produtores são a favor da certificação 

dos produtos orgânicos devido aos critérios a serem seguidos para a sua aprovação. 

Os questionamentos destes são relacionados a certificação de redes não confiáveis 

e a  falta de profissionalismo de alguns órgãos de certificação, na demora de entrega 

de dados e pouca fiscalização de papéis (FONSECA, 2005). 

 Já a forma de comercialização mais adequada para cada tipo de produtor 

pode variar em função da organização do sistema de produção e da disponibilidade 

de trabalho e infraestrutura (MOREIRA, 1998). Todavia, na Feira Orgânica do 

Campo de São Bento, considerada uma feira livre, foi possível constatar que os 

clientes que atualmente buscam por esse tipo de alimentação alternativa, estão 

extremamente preocupados com a certificação e autenticidade dos produtos 

vendidos.  

 O produtor declarou que em algumas dessas visitas já chegou a atingir um 

público de 120 pessoas, confirmando como o consumidor procura a credibilidade 

dos produtos com “seus próprios olhos”. Para o Sr. João, esse tipo de evento 

aumenta sua clientela e fortifica os laços com seus consumidores assíduos. 

Consumidores estes que estão sempre questionando e legitimidade dos produtos, 

fazendo perguntas recorrentes sobre os mesmos.  

 O próprio produtor da feira acaba sendo também um conhecedor de receitas 

e misturas, onde não somente faz a venda do produto, mas se certifica de que o 

consumidor use da forma correta, já que através da sua experiência pessoal pode 

passar dicas ou receitas de alimentos usados para o tratamento de certas 

enfermidades. 

 Os produtores levam aos consumidores conhecimentos não somente de 

alimentação alternativa, e também de uma medicina alternativa, que é o que perfil 

principal de consumidor presente na feira está procurando, como veremos a seguir. 

 

 

3.7  O ROTEIRO DE ENTREVISTAS E FORMATO DE PESQUISA 

 

 



 

 

25

 

 Como método de coleta de dados, utilizamo-nos da observação não-

participante aliada à realização de entrevistas estruturadas, porém algumas 

entrevistas elaboradas com mais profundidade por conta da disponibilidade do 

entrevistado.  

 As questões foram elaboradas com base no modelo de questionário básico 

de métodos quantitativos. O roteiro de entrevistas foi parte essencial da pesquisa 

para conseguirmos traçar um perfil do consumidor de orgânicos, baseado nos dados 

coletados. A escolha da pesquisa de questões rápidas e diretas também aconteceu 

pela dinâmica da feira. Os consumidores parecem em sua maioria estar ali com um 

objetivo certo e não querem ser incomodados, poucos foram os que se mostraram 

abertos a um após as questões.  

 A pesquisa foi quantitativa, baseada na média de clientes de cada barraca 

(50 pessoas), seguindo o roteiro a seguir. 

 

 

Nome: 

Sexo: 

Ano de nascimento: 

Em qual bairro de Niterói mora? 

Qual a periodicidade que faz compras na feira? 

Porque decidiu consumir alimentos orgânicos? 

Como se posiciona em relação ao valor dos produtos? 

 

 

 Alguns consumidores não chegaram a responder a última pergunta, feita 

apenas aos entrevistados que se mostraram mais abertos para um diálogo dentro da 

entrevista. Dentre esses entrevistados, vamos usar de exemplo, dentre os 3 perfis 

identificados, um diálogo de cada para demonstrar melhor os grupos que se 

formaram na pesquisa. 

 

 

4 RESULTADOS 
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 Com o objetivo de melhor explorar os resultados do questionamento “Porque 

decidiu consumir alimentos orgânicos?”, apresentaremos os gráficos e tabelas de 

dados quantitativos da pesquisa, bem como um quadro com o resumo de três 

depoimentos de entrevistas e, por fim, algumas observações da pesquisa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Gráfico de barras mostrando o número de entrevistados do sexo feminino (vermelho) 
e do sexo masculino (azul). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfico evidenciando a faixa etária dos entrevistados. 
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Figura 3. Gráfico de barras evidenciando os bairros de residência dos entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gráfico de barras com a frequência de visitas à Feira de produtos orgânicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura5. Gráfico de barras apontando as razões da escolha dos produtos orgânicos entre os 
entrevistados. 
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4.1 PERFIL DOS CONSUMIDORES 

 

 

 O comportamento do consumidor de alimentos está diretamente ligado à sua 

cultura, família, realidade econômica e ao ambiente em que vive. Segundo Solomon 

(2002), as pessoas compram um produto pelo seu significado e não por aquilo que 

ele faz. Isto quer dizer que um produto, como, por exemplo, o produto orgânico, 

representa muito mais do que sua simples função fisiológica (PEROSA; MOORI; 

LOMBARDI; PEROSA, 2009). 

 Dada a pesquisa, com a coleta de dados no total de 50 entrevistados, foi 

possível criar divisões entre três tipos de perfil de consumidor: perfil A (senhoras 

acima de 55 anos, com problemas de saúde), perfil B (jovens universitários que 

consomem orgânicos por questões ideológicas) e perfil C (mulheres adultas que 

unem a parte de recreação da feira com a preocupação da alimentação da 

família).As pessoas, no geral,  compram produtos orgânicos porque “acreditam que 

métodos mais naturais de produzir alimentos têm mais chances de serem 

saudáveis”. 

 O público principal que pode ser observado na feira, como vimos nos gráficos 

seriam mulheres, acima de 55 anos, que consomem alimentos na busca de uma 

medicina alternativa pra se tratar de complicações de saúde ocasionadas por conta 

da idade. O mesmo perfil foi encontrado por Trevisan e Casemiro (2009).Sendo 

assim, escolhi 3 entrevistas que podem melhor representar o perfil desses 

consumidores.  

 Rosa é uma senhora de 68 anos, aposentada, moradora de Icaraí. Explicou 

que há mais de 3 anos desenvolveu pressão alta e colesterol alto, e se tornou uma 

consumidora de orgânicos em busca de saúde, pela ausência de agrotóxicos. 

Devido as suas complicações de saúde, sua dieta não permite alimentos 

processados. Ela procura sempre cuidar do bem estar do corpo, faz caminhadas 

diárias na praia, é casada e tem dois filhos e três netos.  

 Este é o perfil do maior público da feira. Nas palavras da senhora: “na minha 

época não se comia tanta besteira, a gente plantava e meu pai colhia e fazia. Já 

matei até porco, mas nunca vou comer um lanche Mc Donald’s.” A Sra. Rosa é 

moradora do bairro Icaraí há mais de 35 anos e comenta que gosta muito do Sr. 
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João, que a ensinou a fazer chás que nem a própria avó conhecia. É possível 

perceber a relação de confiança entre eles. 

 Outro participante da pesquisa foi Diego, 23 anos, estudante de turismo na 

Universidade Federal Fluminense, vegano por estilo de vida. O estudante apoia o 

movimento dos trabalhadores independentes e agricultura familiar que conheceu por 

meio da Universidade há mais de um ano. Consome apenas alimentos orgânicos e 

não consome nenhum tipo de derivado de carne. Diego é um exemplo de perfil que 

não foi muito encontrado na feira, mas que é muito importante dentro do 

desenvolvimento deste estilo alternativo de consumo. Preocupado com uma 

bandeira política e de ideologia, morador do bairro Ingá, frequenta a feira desde o 

início e já conhecia os produtores. 

 Cristine, 38 anos, trabalha como decoradora de interiores, principalmente de 

cômodos infantis, casada e com dois filhos pequenos. Frequenta a feira há poucos 

meses. Conheceu ao acaso, enquanto passeava com os filhos no Campo São 

Bento, em um sábado de manhã. Tornou-se  consumidora da feira. As crianças 

brincam no campo de São Bento quase todo sábado, que proporciona atividades 

infantis gratuitas. Esta consumidora está ali, claramente, pelo contexto familiar, 

juntando uma utilidade com uma atividade de lazer. As crianças acabam por se 

divertir e aprendem como usar os alimentos com os vendedores, correm ao ar livre, 

e a mãe quer sempre estar renovando a forma de preparo para os filhos não 

enjoarem dos alimentos.  

 Ela diz que as crianças, na banca em que é consumidora, "se sentem em 

casa, querem pegar os alimentos, se deixar já estão plantando até no campo." 

Cristine contou que em uma das visitas à fazenda do Grupo Brejal com os filhos, 

ficou maravilhada: "É muito divertido, as crianças apaixonaram-se. Aprendemos 

muita coisa e dá aquela sensação de saber de onde está vindo essa fruta, sabe? Ela 

não caiu de uma árvore sozinha." 

 O público mais fiel e consumidor presente na feira são mulheres que 

procuram cuidar da própria saúde, debilitadas por questões da própria idade. Dona 

Rosa é como outras senhoras, preocupada com seu bem-estar, e em sua maioria, 

estão na feira acompanhadas de suas assistentes. Uma das assistentes inclusive 

comentou achar os valores dos produtos muito caros, mas para o público presente 

na feira esse valor é considerado irrelevante pela questão da saúde que ele 
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proporciona. A Sra. Rosa chegou a dizer: “Eu prefiro gastar com comida do  que 

remédio”. 

 As feiras facilitaram o acesso  dos consumidores aos  produtos orgânicos. 

Criou relações mais próximas e saudáveis entre os consumidores e agricultores, 

estimulando a economia local e a diminuição dos danos ao meio ambiente. 

 Nessa visão abriremos uma discussão em relação a lógica de consumo. O 

processo de individualização, na lógica de consumo moderno é de extrema 

importância para a nossa discussão. O consumo é percebido também como uma 

forma de imediação entre as relações sociais, por isso a confiança e intimidade do 

consumidor e produtor/vendedor se torna mais importante até do que o selo de 

garantia de produtos livre de aditivos químicos. A garantia se encontra na própria 

relação. 

 Se a lógica de produção está modificada, logo a lógica de consumo também. 

Quando pensamos em uma produção mais limpa e consciente, pensamos também 

um consumidor específico. Esse consumidor é ainda mais diferenciado pelas 

relações que se dão na venda desses produtos. 

 Dentro da feira existe também uma noção de classe, onde observamos um 

público majoritariamente de classe média e média/alta. Ou seja, a dinâmica do 

consumo na feira também tem raízes estruturais, por conta de sua localização, um 

dos bairros nobres da cidade de Niterói. Ali se formam esferas entrelaçadas entre o 

espaço, o público e os vendedores. Essas identidades de perfis, são constituídas 

dentro desse contexto. 

 De um ponto de vista social do consumo, observamos um processo de 

mudança onde a massificação do consumo se encontra desvalorizada, e a existe 

uma busca de individualização dentro dessa questão. A prática do consumo tem sua 

significação social principalmente pelo fato de estar acontecendo um movimento 

constante de individualização. 

 

 

Na sociedade de consumo “abandona-se primado pela lógica de classes 
emergindo a era das motivações íntimas e existenciais, da gratificação 
psicológica, do prazer para si mesmo”. (LIPOVETSKY, 1989, p.174). Esses 
aspectos fomentam um interesse pela estética, pela qualidade e pelo 
prazer. Na sociedade de consumo, valoriza-se o novo, assumindo-se, sem 
constrangimentos, o prazer na mudança e no efêmero (LIPOVETSKY, 1989, 
1989). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Considero que os dados levantados, permitiram uma análise como a que 

apresentei. No entanto, é possível perceber que a pesquisa necessitaria de um 

período maior de levantamento de dados e de amplitude amostral além de maior 

investimento. Os vendedores/produtores apresentam lógicas distintas para com as 

escolhas de produtos orgânicos.  

 Ainda que haja a necessidade legal de selos para atestar a qualidade de 

autenticidade dos produtos, é possível afirmar que esse tipo de comércio é 

sustentado a partir da confiabilidade. Se tratando da relação entre vendedor/produtor 

e cliente, é possível observar a fidelidade do mesmo,  visto que há assiduidade dos 

clientes nas barracas de orgânicos. 

 A partir dos dados obtidos, podemos concluir que os participantes da 

pesquisa, em sua maioria, consomem produtos orgânicos em busca de “saúde e 

sabor” ou “bem estar familiar”, pois de acordo com os perfis levantados, é possível 

ressaltar que a maioria são mulheres com idade maior ou igual a 55 anos, e 

moradoras da localidade onde ocorreu a pesquisa, na zona sul de Niterói. Podemos  

salientar que a estruturação de decisão de compra e venda de orgânicos não é feita 

somente com base no valor, mas sim buscando hábitos mais saudáveis para uma 

melhor qualidade de vida. 

 A maioria dos compradoresoptam por consumirem alimentos orgânicos e 

conseguem manter a constância de seu consumo, pois possuem condição de pagar 

mais por um produto de qualidade, tendo em vista que os orgânicos possuem um 

custo cerca de 20% maior em relação aos processados. 

 As visitas à associação sugeridas pelo Sr. João (feirante do Campo de São 

Bento), são de grande importância para o entendimento de que não é somente uma 

simples verdura, fruta, legume ou derivado que estão comprando, mas sim o produto 

originado de um processo desempenhado por famílias de agricultores, que fazem 

desse trabalho seu sustendo, e sem agredir o ambiente em que trabalham, 

mostrando que é possível ter um cultivo de produtos de qualidade, em grande 

escala, sem agredir a natureza pela exploração. 
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 Durante o desenvolvimento da pesquisa e o levantamento de dados sobre 

agricultura familiar, é possível entender, de modo geral, os motivos que levam ao  

custo mais alto na produção. O tipo de cultivo não tradicional acaba acarretando 

mais gastos devido a maior demanda de mão de obra. A durabilidade dos produtos 

também é menor por não usar pesticidas e agrotóxicos. Além disso, existe um maior 

risco de perda por infestação de pragas, além dos cuidados adicionais envolvidos 

para evitar estes riscos, até chegar os produtos ao consumidor. 

 Ao optar por alimentos orgânicos, o consumidor está ingerindo menos 

substâncias tóxicas e apoiando um processo de transição ecológica que visa à 

desintoxicação gradual dos alimentos, do solo e das águas, promovendo a saúde 

ambiental. 

 Podemos concluir com o presente trabalho, que a Feira Orgânica do Campo 

de São Bento, é de grande importância para o bairro do Icaraí Os produtos 

comercializados na feira, agregam valor em saúde e bem estar, além de ajudar os 

vendedores/produtores a expandirem seus produtos, levando a ideia de alimentos 

saudáveis e disseminando a visão de que um ambiente equilibrado e preservado 

pode agregar valor a essa geração e a gerações futuras. 

 Desta forma, direta ou indiretamente, os agricultores envolvidos no 

movimento agroecológico, cumprem o seu papel na sociedade, praticando a 

educação ambiental, com isso também passando esse idealismo não somente para 

seus filhos, mas sim para a parcela da população que participa diretamente por 

deste cenário. 

 Logo, as feiras orgânicas, além de proporcionarem uma disponibilidade de 

produtos que agregam benefícios para a saúde e bem estar, trazem consigo uma 

proposta de vida alternativa e com um olhar diferenciado sobre a conservação do 

meio ambiente. Seus consumidores ao adquirirem esse tipo de produto colaboram 

com a forma de cultivo agroecológico, fortalecendo e valorizando cada vez mais a 

agricultura familiar e o trabalho desenvolvido por esses agricultores. 

 Assim concluo que existe uma valorização dessas feiras orgânicas, já que é 

evidentemente o tipo de comércio que proporciona troca de informações entre 

vendedor e consumidor, criando uma individualização do consumidor, e um 

momento de confiabilidade dentro de relações sociais.  
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APÊNDICE A – Fotos da Feira de Orgânicos do Campo de São Bento. 

 

 

 

Fonte: Isadora Brisolla; Banca da feira do Campo de São Bento. 

 

 

Fonte: Isadora Brisolla; Banca da feira do Campo de São Bento. 
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Fonte: Isadora Brisolla; Banca da feira do Campo de São Bento. 

 

 

Fonte: Isadora Brisolla; Banca da feirado Campo de São Bento. 
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Fonte: Isadora Brisolla; Banca da feira do Campo de São Bento. 

 

 

Fonte: Isadora Brisolla; Banca do senhor João, feira do Campo de São Bento. 
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Fonte: Isadora Brisolla; Banca do senhor João, da feira do Campo de São Bento. 

 

 

 

 

 


