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CAPÍTULO 8

PRÁTICAS GESTORAS DAS 
FEIRAS AGROECOLÓGICAS NO 

CONTEXTO BRASILEIRO

Christiane fernandes dos santos
Iriane Teresa de Araújo

Zildenice Matias Guedes Maia

1 INTRODUÇÃO

As feiras agroecológicas emergiram no âmbito das discussões sobre 
agroecologia, comércio justo, economia solidária entre outras, apoiadas 
por técnicos de diferentes instituições não governamentais, e também 
governamentais. Entretanto, muitos são os desafios que os agricultores 
enfrentam até que os seus produtos sejam comercializados diretamente 
a quem vai consumi-los. Apreende-se, assim, que o ponto de partida é a 
compreensão de uma lógica de mercado diferenciada da convencional, 
que reflete, inicialmente, no modo de produzir. 

Outra questão a ser evidenciada é a própria forma de organização 
desses agricultores para a tomada de decisão, apropriação do espaço 
físico para o acontecimento das feiras, como também a dinâmica que 
estabelecem entre eles para a própria venda dos produtos. Nesse sentido, 
nos inquieta saber se a gestão desses grupos apresenta características 
que a aproxima dos conceitos construídos sobre gestão social, e também 
como esses espaços de comercialização agroecológica e solidária tem 
se constituído como possibilidade de autonomia e construção social. 

No presente estudo, a gestão social é compreendida na perspectiva 
abordada por Tenório e Pereira (2011), onde a tomada de decisão 
deverá dar-se coletivamente, não devendo existir poder de coerção 
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entre os sujeitos. As decisões devem ser construídas na dialogicidade, 
e na valorização da emancipação do grupo. Dessa maneira, surgem 
os seguintes questionamentos que norteiam o estudo em questão: As 
feiras agroecológicas têm se constituído em uma alternativa de gestão 
social para os agricultores e agricultoras que a integram? Como se faz 
a ação gestora desses empreendimentos tidos como solidários?

Logo, o objetivo desse capítulo é analisar, sob a perspectiva da ges-
tão social, os aspectos inerentes a agroecologia, em particular as Feiras 
Agroecológicas. Por compreender que nesses espaços de comercialização 
perpassa a necessidade da ação gestora autônoma dos agricultores e agri-
cultoras que as compõem. Desta forma, utilizamos como instrumento 
metodológicos uma revisão bibliográfica pautada nas contribuições de 
autores que discutem a temática em questão. 

2 GESTÃO SOCIAL E AGROECOLOGIA

Os estudos sobre a abordagem da gestão social despontaram no Brasil 
por volta da década de 1990. A partir desse momento, movimentos 
de pesquisadores debruçaram-se para entender, como nos diferentes 
contextos regionais, têm surgido experiências sociais que apontam 
para a autonomia de atores coletivos que sobre outra perspectiva 
apresentam o protagonismo de experiências de desenvolvimento 
territorial (CANÇADO; TENÓRIO; PEREIRA, 2011). O tema gestão 
social, vem assim, trazer à tona a importância das questões sociais para 
a administração, bem como para entender as iniciativas e experiências 
percebidas nas últimas décadas que demonstram o protagonismo de 
atores sociais distintos em regiões e territórios nacionais. 

Contudo, Cançado, Tenório e Pereira (2011) tecem críticas ao 
esgotamento conceitual da Administração que em seus arcabouços 
teóricos podem não dar conta das novas demandas que tem surgido, 
assim, o campo da gestão social vai sendo tecido ao mesmo tempo em 

que procura subsidiar a compreensão das experiências práticas que 
denotam a autonomia e participação coletiva dos sujeitos. 

A perspectiva da gestão social defendida por Tenório (1998) 
refere-se ao protagonismo da cidadania, no sentido de pautar o olhar 
para as ações empreendidas agora pelas pessoas, e não somente pelo 
Estado enquanto implementador e gestor da política pública. Assim, 
a partir do autor citado propõe-se um olhar para além das iniciati-
vas governamentais, possibilitando também, sair do escopo teórico 
em que durante muito tempo pautou-se a administração, a saber, a 
gestão estratégica. 

Desse modo, gestão estratégica e gestão social são conceitos distintos. 
O primeiro trata-se de uma ação utilitarista que se funda no cálculo de 
meios e fins e implementada por meio da ação de duas ou mais pessoas, 
sendo que uma delas tem autoridade formal sobre os demais. Enquanto a 
gestão social incorpora um gerenciamento mais participativo, dialógico, 
onde o processo de tomada de decisões é decorrente da ação de atores 
sociais diversos (TENÓRIO, 1998). 

É válido ressaltar que na gestão social o que merece destaque é a 
ação comunicativa defendida por Habermas (1989) em que o acordo 
comunicativo é fundamental para a orientação das ações dos sujeitos. 
Ademais, na gestão social pode ser compreendida ainda sob a relação 
trabalho-capital em que a ação gerencial é voltada para o entendimento 
entre os diversos indivíduos envolvidos em uma mesma ação comuni-
cativa. Nesse sentido, considera Tenório (1998, p. 19): 

A cidadania deliberativa ocorre quando o trabalhador, ao tomar 
consciência de seu papel como sujeito e não coadjuvante social, 
isto é, tendo conhecimento do conteúdo social, interativo, de suas 
ações no trabalho, passa a reivindicar não somente maiores ganhos 
salariais e/ou melhores condições de trabalho, como também a 
participação no processo de tomada de decisão do sistema-empresa. 
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Importante é a consideração de Tenório (1998) sobre o terceiro 
setor que tem se fortalecido, ao passo que o Estado mínimo não tem 
suprido as lacunas para atender as demandas da sociedade, e desse 
modo, os indivíduos se veem como responsáveis para atender as defi-
ciências deixadas pelo mercado. Cabe, contudo, refletirmos se as ações 
empreendidas pelos atores sociais do terceiro setor estão de fato sob 
influência de outras leituras críticas e analíticas da realidade, ou se 
apenas com conceito diferentes, incorrem por reproduzir a lógica de 
mercado, que deixa falhas impossíveis de não serem notadas e assim, 
corrigidas. A respeito do terceiro setor, considera Tenório (1998, p. 20): 

O terceiro setor diferencia-se do primeiro setor e do segundo 
setor na medida em que desenvolve atividades públicas através 
de associações profissionais, associações voluntárias, entidades de 
classe, fundações privadas, instituições filantrópicas, movimentos 
sociais organizados, organizações não-governamentais e demais 
organizações assistenciais ou caritativas da sociedade civil.

Críticas à utilização intensiva do termo gestão social são apontadas 
por Cançado, Tenório e Pereira (2011), no sentido de afirmar que o 
termo é demasiado utilizado sem, contudo, aprofundar a análise crítica 
de modo a compreender as tessituras que conformam os processos em 
questão, ou seja, tudo que não é gestão tradicional ou estratégica, já 
é pensado e enquadrado no conceito de gestão social. Para Cançado, 
Tenório e Pereira (2011, p. 699): 

A gestão social pode ser apresentada como a tomada de decisão 
coletiva, sem coerção, baseada na inteligibilidade da linguagem, 
na dialogicidade e no entendimento esclarecido como processo, 
na transparência como pressuposto e na emancipação enquanto 
fim último.

É válido ressaltar que como o campo da gestão social no Brasil está 
em construção, e nesse sentido, Cançado, Tenório e Pereira (2011) 
consideram que um campo profícuo para o amadurecimento da gestão 
social é a análise teórica das comunidades de prática, pois podem ser 
pensadas como possibilidades de delimitação do campo da gestão social. 

Assim, compreendemos que essas experiências de práticas podem 
ser identificadas na agroecologia, que tem se configurado nos últimos 
anos como possibilitadora de autonomia para os agricultores e agri-
cultoras, que sob a perspectiva da autonomia tem empreendido ações 
individuais e coletivas que potencializam as suas ações, e assim possi-
bilitam a inserção em mercados alternativos. 

A agroecologia consiste em um paradigma científico que pode 
orientar a prática humana da agricultura para as mudanças necessárias 
a serem adotadas na produção alimentar, e dispõe de base científica 
e técnica para tanto. As experiências ao redor do mundo e no Brasil, 
já demonstram o potencial dessa perspectiva, uma vez que é preciso 
reconhecer os impactos que a agricultura convencional vem demons-
trando, e o preço que a humanidade e os ecossistemas naturais têm 
pagado. Assim, é necessária uma descolonização do pensamento e das 
práticas que resultaram nesse cenário (CAPORAL, 2009).

A agroecologia é considerada também, um caminho que orienta para 
a transição de um modelo de agricultura convencional para o resgate da 
produção camponesa. Pois, nas práticas agroecológicas os agricultores e 
agricultoras não seguem uma receita pronta ditada por algum técnico, 
ou por algum laboratório preocupado em vender um pacote tecnológico. 
Assim, diferente da lógica industrial do agronegócio, em que “não é o 
agricultor, independentemente da escala – grande ou pequena – o dono 
de seu próprio negócio, porque ele não decide, pois quem decide é o 
vendedor dos insumos, máquinas e sementes. É o pacote” (MACHADO; 
MACHADO FILHO, 2014, p. 23). 
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Para Caporal (2009) há que atentar que a agroecologia não seja 
tratada de forma reducionista e é necessário reconhecer o seu potencial 
para orientar agricultores e agricultoras rumo a um desenvolvimento 
rural sustentável. Segundo o referido autor, a agroecologia é definida: 

[...] mais do que simplesmente tratar sobre o manejo ecologicamente 
responsável dos recursos naturais, constitui-se em um campo do 
conhecimento científico que, partindo de um enfoque holístico 
e de uma abordagem sistêmica, pretende contribuir para que as 
sociedades possam redirecionar o curso alterado da coevolução 
social e ecológica, nas suas mais diferentes inter-relações e mútua 
influência (CAPORAL, 2009, p. 7).

Assim, para pensar em uma forma de mudar o cenário de degra-
dação ambiental, social e econômica que se encontram milhares de 
agricultores e agricultoras, a agroecologia é um caminho possível, pois 
se trata de uma ciência racional que integra teoria e prática, valorizando 
na pesquisa os saberes consagrados de agricultores e agricultoras fami-
liares. Na construção do saber agroecológico e das práticas cotidianas 
do agricultor familiar, é ele o agente do processo. O contato diário com 
a terra e a natureza o possibilitam a aplicar suas técnicas e o seu saber 
para melhorar a produção, assim como descobrir novos conhecimentos 
que serão incorporados às pesquisas, e desenvolvidas novas tecnologias 
que por sua vez melhorarão a vida no campo, assim como a qualidade 
dos alimentos (MACHADO; MACHADO FILHO, 2014).

Caporal (2009) considera que a agroecologia não consiste em defen-
der uma revolução modernizadora, ao contrário, é preciso ter muito 
claro que os pressupostos do modelo hegemônico atual continuam 
muito firmes, e, portanto, está consolidado na contemporaneidade. 
É preciso sim, pensar que a transição é possível e assim a conceitua: 

Mais do que mudar práticas agrícolas, trata-se de mudanças em 
um processo político, econômico e sócio-cultural, na medida em 
que a transição agroecológica implica não somente na busca de 
uma maior racionalização econômico-produtiva, com base nas 
especificidades biofísicas de cada agroecossistema, mas também de 
mudanças nas atitudes e valores dos atores sociais com respeito ao 
manejo e conservação dos recursos naturais e nas relações sociais 
entre os atores implicados (CAPORAL, 2009, p. 11). 

Desse modo, a agroecologia não pode jamais ser reduzida apenas 
a uma forma de pensar que a solução para a crise socioambiental 
é apenas a substituição de um modelo para outro, é preciso ir mais 
adiante, pois além do redesenho de agroecossistemas que sejam mais 
sustentáveis, é preciso pensar em processos de desenvolvimento rural 
mais humanizadores. Assim, os agricultores junto com outros atores 
sociais constituem o elo dessa cadeia, conforme Caporal (2009). 

Logo, a prática agroecológica consiste em uma abordagem com-
plexa, distinta da ciência reducionista que simplificou as interações 
solo e planta. Ademais, pensar assim, implica ainda em considerar que 
o processo de transição não é fácil, e que, portanto, requer uma ação 
coletiva, tendo em vista sempre a sustentabilidade em uma perspectiva 
holística (CAPORAL, 2009; LEFF, 2006). 

O que se almeja no agroecossistema agroecológico é a maior intera-
ção entre as espécies, o equilíbrio é buscado justamente nessa perspec-
tiva. Cabe entender claramente que a solução para a sustentabilidade 
de um agroecossistema é entender a sua complexidade sem querer 
reduzi-la com a aplicação de um método que em outras palavras, irá 
incorrer no comprometimento desse ecossistema em longo prazo. 
Nesse sentido, Caporal (2009, p. 16) afirma: 

Por isso, quando se trabalha com um enfoque de Agroecologia, 
deve-se partir não da lógica cartesiana da simplificação, mas da 
lógica da natureza que se expressa no ecossistema que será trans-
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formado em um agroecossistema (ou já foi transformado de forma 
insustentável e precisa ser recuperado), assim como da história de 
processos de intervenção humana menos degradantes da qual se 
possa ter conhecimento. 

A agroecologia constitui-se ainda como uma forma de agricultura 
em que são retomadas concepções agronômicas pré-revolução verde. 
Nesta abordagem são incorporados os avanços tecnológicos e os pro-
gressos da ciência dos últimos cinquenta anos, assim como é retomado 
e valorizado os conhecimentos dos agricultores e agricultoras familiares, 
de modo que seja aliado em suas práticas o cuidado com agrobiodi-
versidade, assim como as questões políticas, culturais, sociais e éticas 
(MACHADO; MACHADO FILHO 2014). 

Pensar na agroecologia como caminho norteador de um modelo de 
produção alimentar que é sustentável sob diversos aspectos, é igualmente 
confrontar-se com o desafio de ter que mudar o paradigma imposto pelas 
indústrias do grande capital, favorecido pela tecnociência, amplamente 
divulgado pela mídia, e consideravelmente subsidiado pelo Estado, 
cooptado pelas agências financeiras, de que embora se reconheça a 
força motriz das experiências que tem logrado êxito, tais como feiras, 
construção de novos mercados de economia solidária, dentre outros, 
para uma real transição, é preciso ir além, pois o desafio consiste 
em alimento para os sete bilhões de habitantes no planeta. Ou seja, 
pensar na agroecologia, é reconhecer que esse é um desafio posto, mas 
totalmente possível, sobretudo, por meio da construção coletiva de 
uma nova forma de pensar o alimento e a agricultura familiar. Trata-se 
assim, de um processo gradativo, porém possível:

É a desconstrução. A partir dessa nova posição, é através do estudo, 
da análise serena dos fatos que as pessoas irão agir. Estarão então, 
em condições de, com isenção, examinar os fatos e tomar livremente 
suas decisões. Isso significa que, em vez de desqualificar posições 
divergentes com adjetivos pejorativos sem base científica (!!!), 

teórica e tantos e tantos outros – é necessário analisá-las, sem 
preconceitos e ver, simplesmente, que “outro caminho é possível” 
e necessário, urgente e inadiável (MACHADO; MACHADO 
FILHO, 2014, p. 162). 

Diante dessa perspectiva, pode-se considerar que a ideia da transição 
agroecológica significa ir além da substituição de insumos. Nesse sentido, 
é necessário demarcar a diferença entre agricultura alternativa, com-
preendida como um conjunto de práticas e tecnologias que permitem a 
utilização de certos insumos e não de outros, e a agroecologia, considerada 
como uma ciência que apresenta uma série de princípios e metodologias 
para estudar, analisar e desenhar agroecossistemas (CAPORAL, 2013). 
Também, é preciso reconhecer que a agricultura familiar “tem buscado 
estabelecer estratégias de inserção no mercado de maneira sustentável. 
Diante da perspectiva de sustentabilidade para o espaço rural é que 
surgem as propostas alternativas de espaço de comercialização como, 
por exemplo, as feiras agroecológicas.” (SANTOS et al., 2014, p. 38).

3 FEIRAS AGROECOLÓGICAS NA 
PERSPECTIVA DA GESTÃO SOCIAL

A importância de se trabalhar com Feiras Agroecológicas está relacio-
nada a uma tessitura diversa que emerge no bojo das discussões sobre 
agroecologia. Pois, em se tratando de mudanças na forma de produzir 
alimentos, em todo o mundo, percebe-se a relação das crises alimentar, 
econômica e ambiental que tem preocupado as populações humanas, 
sobretudo, no que concerne às condições de garantia de segurança 
alimentar e nutricional, que diz respeito à disponibilidade de alimentos 
em quantidade e qualidade ideais, assim como às formas de produção 
e consumo alimentar. Diante desse contexto, surgem diferentes grupos 
sociais que promovem mudanças significativas nos sistemas de produção 
e consumo alimentar, e a agroecologia constitui-se como um amplo 
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conjunto de iniciativas que fortalecem e promovem a ressignificação da 
agricultura familiar na contemporaneidade (NIERDELE; ALMEIDA; 
VEZZANI, 2013). 

São estratégias de atores sociais como estas que despertam a aten-
ção para analisar a agricultura contemporânea composta por distintos 
grupos e pessoas, a saber, agricultura capitalista, agricultura empresarial 
e agricultura camponesa. 

A dinamização desse processo se estende para além dos espaços 
rurais, e tomando como referência a literatura, pode-se considerar 
que as experiências de feiras agroecológicas têm mostrado o seu perfil 
dinamizador, pois permite aos agricultores e agricultoras valorizarem 
seus saberes tradicionais e culturais propiciando um redesenho do 
território onde estão inseridos. Desse modo, as feiras agroecológicas 
estão presentes em várias partes do Brasil, constituindo uma ligação 
entre produção de alimentos, consumo saudável e comercialização 
justa. Os estudos apontam ainda que tais experiências têm fortalecido 
a agricultura familiar de base ecológica, conferindo aos agricultores e 
agricultoras maior autonomia à sua condição de camponês (SCHMITT, 
2013; SCHOTTZ, 2014). 

Abordar sobre a importância das feiras agroecológicas na cons-
tituição da autonomia, em especial na perspectiva da gestão social, 
constitui-se um dos temas que precisa ser aprofundado, perpassando, 
sobretudo, por conceitos como produção agroecológica, organização 
social e comercialização solidária. A lógica que norteia o modo de 
produzir agroecológico dista do modelo de produção agrícola con-
vencional, e dispõe de força motriz para orientar os agricultores e 
agricultoras a uma produção que os diferencia do modelo global dos 
impérios alimentares (PLOEG, 2008). 

Assim, o que se procura desenvolver são iniciativas que estrutu-
rem processos diferenciados de desenvolvimento rural, baseados na 
construção de sistemas agroalimentares alternativos em escala local, 

que visem e realizem articulações regionais, nacionais e internacionais, 
tendo como um dos pilares de sustentação a construção de circuitos de 
proximidade de comercialização e a valorização dos mercados locais 
(CASSARINO-PEREZ, 2013).

Compreender a agricultura familiar na contemporaneidade é iden-
tificar novas tendências que despontam, e demonstram o caráter ino-
vador e identidário do campesinato. Nesse sentido, é possível olhar a 
reinvenção de mercados locais, em que se aproximam agricultores e 
consumidores em uma mesma esteia de sustentabilidade. Tratando-se 
assim, das tendências de consumo alimentar, que demandam alimentos 
produzidos com sustentabilidade socioambiental, e que podem trazer 
novas reconfigurações espaciais nos espaços em que instalam. 

4 PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
AO ALCANCE DE UM COMÉRCIO JUSTO E SOLIDÁRIO

A venda direta a consumidores trata-se de uma prática milenar 
que foi secundariza com intensidade a partir do século XX, como 
consequência do modelo de modernização da agricultura, assim como 
do processo intensivo de industrialização e especificação agrícola, 
instituindo a agroindustrialização alimentar. Configura-se assim, o 
modo de comercialização dos alimentos em cadeias longas, onde o 
sistema de transportes e as técnicas de conservação dos alimentos se 
estabelecem como modelos “modernos”, incorrendo aos agricultores 
e agricultoras a condição de trabalhadores operários para manter essa 
lógica de produção. Ademais, os consumidores das cidades intensificam 
o consumo a alimentos comprados nas prateleiras dos supermercados. 
É a partir da década de 1990 que surge a demanda para a produção 
orgânica, pois a população humana encontra-se insatisfeita com os 
efeitos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente do modelo de 
produção alimentar dominante (DAROLT, 2013). 
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Quando se refere a proximidade entre agricultores e consumido-
res, é necessário ter cuidado em não se deter apenas à aproximação 
geográfica, pois sabe-se que é uma tendência não só no Brasil, mas 
por exemplo, igualmente na Europa a abertura de pequenas lojas para 
atender a demanda do mercado local, mantendo-se, contudo, o modelo 
de produção e distribuição hegemônicos. Por isso, é preciso de fato, 
atentar para a relação produtor/agricultor e consumidor. Nesse sentido, 
considera Cassarino-Perez (2013, p. 190): 

Há uma “rastreabilidade” socialmente construída no âmbito destes 
mecanismos de mercado. E, mais que a técnica ou o controle físico 
da origem do produto, o diálogo e a transparência no processo 
de produção e consumo viabilizam esta rastreabilidade. Produtos 
identificados com os nomes das famílias produtoras, o controle 
social possibilitado pela comercialização coletiva, bem como a 
abertura das unidades de produção a visitas de consumidores, 
estabelecem formas de controle social sobre a origem dos produtos. 

As identidades dos sujeitos por vezes apresentam caráter contra-
ditório, desfragmentado em um processo descontínuo, nesse sentido, 
percebe-se também uma mudança no perfil de consumo, não identi-
ficado agora apenas do ponto de vista econômico, mas considerando, 
sobretudo, o perfil sociológico e antropológico, onde percebe-se um 
compartilho da visão de mundo, de identidades e culturas. Assim, Betti 
et al. (2013, p. 271) consideram: 

Desse modo, na medida em que constroem e expõem culturas e, por 
isso, são carregadas de valores, pode-se afirmar que as diferentes 
maneiras de consumir compõem identidades igualmente diversas. 
No contexto que impele as mudanças de identidade, também se 
observam novos valores e novas formas de se relacionar com o 
mercado por meio das ações dos consumidores, as quais passam 
a compor novas identidades de consumo. 

Betti et al. (2013) falam de uma multiplicidade de atores e entidades, 
como movimentos sociais que tem incorporado em seus discursos 
escolhas e hábitos de produção e consumo de valores como solidariedade, 
ética e responsabilidade. Dentre as categorias analíticas presentes nessas 
novas posturas, pode-se citar agroecologia, comércio justo, produtos 
orgânicos, todos com a finalidade de redefinir as relações entre produção 
e consumo. 

É preciso considerar que as mudanças percebidas em nível global 
dos impactos e externalidades do modelo econômico predominante, 
orientam a sociedade para a busca de soluções em que homem e natureza 
são percebidos de forma holística. 

Na pesquisa de Betti et al., (2013) percebeu-se que dentre as jus-
tificativas para aquisição aos produtos agroecológicos e assiduidade 
nas feiras investigadas, uma constante é a confiança entre agricultor e 
consumidor. Alguns consumidores enfatizaram que o que os motiva é 
conhecer o local de produção, saber quem está produzindo o alimento 
que eles colocam à mesa, percebendo assim laços de reciprocidade 
e confiança. 

Na sua pesquisa em feiras agroecológicas, Radomsky (2013) eviden-
ciou que no alimento agroecológico, por parte dos consumidores, o que 
conta muito é saber a procedência do produto. Além de os consumidores 
terem uma clara distinção entre mercadoria, alusão às prateleiras dos 
supermercados, e alimento, este assumindo uma conotação de saudável 
e confiável, uma vez que é produzido por atores sociais que os consu-
midores conhecem. Evidenciou-se ainda que o perfil dos consumidores 
consiste em moradores do espaço urbano que compartilham da visão 
crítica do mundo, comum aos agricultores familiares, no sentido de 
estarem insatisfeitos e descrentes com o modo de produção alimentar 
da agricultura convencional. Assim, na referida pesquisa, constatou-se 
que os consumidores são associados a sindicatos, ou trabalham em 
espaço que lhes possibilita reflexão e ação perante a finalidade maior 
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das feiras, valorização da agricultura familiar, assim como mudança 
na forma de se relacionar com o alimento. Nesta experiência, a Rede 
Ecovida7 conta com a participação dos consumidores para certificar a 
produção dos agricultores que optam pela transição.

De acordo com Leão e Maluf (2012) há no país uma diversidade 
de iniciativas governamentais e da sociedade civil em estimular o 
consumo de alimentos, de modo que seja garantido à população, e, 
sobretudo, as pessoas em situação de vulnerabilidade social, o acesso 
ao alimento de qualidade. Assim, as ações que emergem no Brasil são 
diversas. A questão do abastecimento e do acesso entram como cate-
gorias centrais. E nesse sentido, é necessário que sejam estimuladas as 
iniciativas de feiras locais e regionais que visam aproximar agricultor/
produtor e consumidor. 

A criação desses mercados, dessas lógicas, pode promover a dina-
mização do território onde estão inseridas, assim como, potencializar 
novos hábitos alimentares na população. Tem-se assim um cenário que 
demonstra que regiões tidas como atrasadas, começam por apresentar 
seu potencial de desenvolvimento local/regional. Além de configura-
rem uma relação social de mercado em que agricultores, agricultoras 
e consumidores estabelecem laços de confiança recíproca, no sentido 
de que esses distintos atores validam essas experiências que estão para 
“além das porteiras” do campo, e representam uma possibilidade de 
reprodução do campesinato na contemporaneidade. Nesse sentido, 
afirma Martins (2005, p. 14): 

Nesta mesma perspectiva, deve-se registrar que sem o valor-
confiança nutrido reciprocamente entre produtores e consumidores 
(os produtores precisam acreditar que os consumidores não 
vão conspirar no momento do comércio e vice-versa) as trocas 

7 Esta surgiu no fim da década de 90 partir da integração de um conjunto de 
organizações que tem como objetivo central a promoção da agroecologia.

mercantis entram em colapso. Pois o valor-confiança não pode 
nascer de contratos jurídicos e formais por mais elaborados que 
esses sejam, mas apenas da confiabilidade da relação interpessoal, da 
expectativa mútua das partes envolvidas de que o parceiro da troca 
mercantil devolva não a traição, mas a amizade e a solidariedade. 
O valor-confiança constitui um atributo que apenas se desenvolve 
primariamente no nível das relações da dádiva, no dar ao outro 
gratuitamente um crédito de honra, no acreditar que ao se dar esse 
crédito a alguém ele será retribuído com algo que faça circular 
adequadamente a confiança inicialmente depositada.

Sob este prisma, compreende-se que as Feiras Agroecológicas 
são espaços de análise da realidade em que a categoria consumo vai 
se constituindo como elemento que valida essa experiência. Nesse 
sentido, apreende-se que o consumo nos dias atuais de produtos 
agroecológicos está relacionado à necessidade dos consumidores, 
que motivados por razões diversas se dirigem a esses espaços para 
adquirir esses produtos, que por sua vez, carregam em si uma trajetória 
de construção social da realidade e condição camponesa. Então, a 
confiança passa a se constituir como elemento central dessa relação, 
como bem afirmou Martins (2005). 

No Brasil a inserção dos produtos oriundos da agricultura familiar 
nos mercados tem sido historicamente um grande desafio para esse 
segmento. Construir espaços em que a ação dos intermediários seja 
minimizada e o papel dos agricultores como produtores de alimento 
seja ressignificado, está na pauta do dia de diversas estratégias de comer-
cialização desenvolvidas por organizações de agricultores familiares 
em todo território nacional. Para além do aspecto econômico, essas 
iniciativas como as feiras, a venda direta ao consumidor, venda direta 
nas unidades produtivas etc., se fundam em relações de proximidade 
e confiança entre agricultores e consumidores, na defesa da segu-
rança alimentar, na importância da função social desempenhada pela 



207206

das feiras, valorização da agricultura familiar, assim como mudança 
na forma de se relacionar com o alimento. Nesta experiência, a Rede 
Ecovida7 conta com a participação dos consumidores para certificar a 
produção dos agricultores que optam pela transição.

De acordo com Leão e Maluf (2012) há no país uma diversidade 
de iniciativas governamentais e da sociedade civil em estimular o 
consumo de alimentos, de modo que seja garantido à população, e, 
sobretudo, as pessoas em situação de vulnerabilidade social, o acesso 
ao alimento de qualidade. Assim, as ações que emergem no Brasil são 
diversas. A questão do abastecimento e do acesso entram como cate-
gorias centrais. E nesse sentido, é necessário que sejam estimuladas as 
iniciativas de feiras locais e regionais que visam aproximar agricultor/
produtor e consumidor. 

A criação desses mercados, dessas lógicas, pode promover a dina-
mização do território onde estão inseridas, assim como, potencializar 
novos hábitos alimentares na população. Tem-se assim um cenário que 
demonstra que regiões tidas como atrasadas, começam por apresentar 
seu potencial de desenvolvimento local/regional. Além de configura-
rem uma relação social de mercado em que agricultores, agricultoras 
e consumidores estabelecem laços de confiança recíproca, no sentido 
de que esses distintos atores validam essas experiências que estão para 
“além das porteiras” do campo, e representam uma possibilidade de 
reprodução do campesinato na contemporaneidade. Nesse sentido, 
afirma Martins (2005, p. 14): 

Nesta mesma perspectiva, deve-se registrar que sem o valor-
confiança nutrido reciprocamente entre produtores e consumidores 
(os produtores precisam acreditar que os consumidores não 
vão conspirar no momento do comércio e vice-versa) as trocas 

7 Esta surgiu no fim da década de 90 partir da integração de um conjunto de 
organizações que tem como objetivo central a promoção da agroecologia.

mercantis entram em colapso. Pois o valor-confiança não pode 
nascer de contratos jurídicos e formais por mais elaborados que 
esses sejam, mas apenas da confiabilidade da relação interpessoal, da 
expectativa mútua das partes envolvidas de que o parceiro da troca 
mercantil devolva não a traição, mas a amizade e a solidariedade. 
O valor-confiança constitui um atributo que apenas se desenvolve 
primariamente no nível das relações da dádiva, no dar ao outro 
gratuitamente um crédito de honra, no acreditar que ao se dar esse 
crédito a alguém ele será retribuído com algo que faça circular 
adequadamente a confiança inicialmente depositada.

Sob este prisma, compreende-se que as Feiras Agroecológicas 
são espaços de análise da realidade em que a categoria consumo vai 
se constituindo como elemento que valida essa experiência. Nesse 
sentido, apreende-se que o consumo nos dias atuais de produtos 
agroecológicos está relacionado à necessidade dos consumidores, 
que motivados por razões diversas se dirigem a esses espaços para 
adquirir esses produtos, que por sua vez, carregam em si uma trajetória 
de construção social da realidade e condição camponesa. Então, a 
confiança passa a se constituir como elemento central dessa relação, 
como bem afirmou Martins (2005). 

No Brasil a inserção dos produtos oriundos da agricultura familiar 
nos mercados tem sido historicamente um grande desafio para esse 
segmento. Construir espaços em que a ação dos intermediários seja 
minimizada e o papel dos agricultores como produtores de alimento 
seja ressignificado, está na pauta do dia de diversas estratégias de comer-
cialização desenvolvidas por organizações de agricultores familiares 
em todo território nacional. Para além do aspecto econômico, essas 
iniciativas como as feiras, a venda direta ao consumidor, venda direta 
nas unidades produtivas etc., se fundam em relações de proximidade 
e confiança entre agricultores e consumidores, na defesa da segu-
rança alimentar, na importância da função social desempenhada pela 



209208

agricultura não apenas na produção do alimento, mas na manutenção 
da paisagem e da qualidade de vida no campo. 

O fato é que com o desponte da agroecologia e de suas múltiplas 
possibilidades para a sustentabilidade da produção agrícola familiar, 
muitos agricultores passaram a organizar-se em grupos, fazendo 
constituir, em diferentes estados brasileiros, as denominadas Feiras 
Agroecológicas. Esses espaços de comercialização solidária são formados 
por grupos de pessoas que dominam uma lógica de mercado diferente 
do mercado convencionado. Entretanto, é comum a percepção dualista 
desse modo de comercialização. 

Nesse contexto, Santos (2010) reflete que a agroecologia enquanto 
prática social é mobilizada como instrumento no conflituoso universo 
das relações que os camponeses estabelecem com o capital comercial 
e industrial no campo. Neste sentido, a forma de inserção dos campo-
neses no capitalismo será tomada como referência fundamental para o 
entendimento das práticas agroecológicas enquanto estratégia na busca 
por autonomia camponesa e como mecanismo de resistência política. 

A reflexão do autor é baseada em um estudo realizado com cam-
poneses de assentamentos e comunidades rurais do Estado da Paraíba, 
o qual evidenciou que o entendimento da agroecologia mediado por 
assessorados técnicos de entidades ligadas à agroecologia, tem gestado 
importantes alternativas para a superação de dificuldades na produção 
agrícola e na comercialização dos alimentos produzidos. Dessa maneira, 
a consciência social emerge como uma necessidade de transição de 
uma modelo ambientalmente inviável ao “sustentável” do que como 
uma crítica social dirigida ao capitalismo (SANTOS, 2010).

Convém ressaltar que o desenvolvimento de práticas agroecológicas 
não se limita apenas a superação da problemática ambiental. Pois, a 
compreensão da agroecologia enquanto ciência possibilita o entendi-
mento dessas práticas sob diferentes aspectos sejam eles sociais, polí-
ticos, econômicos e ambientais. Entretanto, não pode deixar de serem 

evidenciados os percalços ao longo de todo o processo de construção 
prática e conceitual haja vista que almeja a reprodução social autônoma 
de um grupo, em um contexto adverso.

Em estudos realizados por Santos et al. (2014), na Feira Agroeco-
lógica, na cidade de Mossoró – RN, verificou-se que os agricultores 
fazem a gestão da sua própria produção, juntamente a outros membros 
da família. Já a gestão da comercialização se faz coletivamente com os 
demais feirantes. Infere-se dessa questão que a organização em grupo 
se faz de maneira estratégicas, baseada na autogestão do grupo, para 
facilitar o acesso ao mercado. 

Nesse sentido, então, a autogestão se apresenta como a marca de 
um empreendimento solidário, ao levar os trabalhadores além 
do cumprimento de suas tarefas de rotina, também, a terem de se 
preocupar com os problemas gerais da empresa. Essa é a forma de 
se contribuir efetivamente para a sustentabilidade do empreendi-
mento solidário, sobretudo por ele se encontrar em um ambiente 
de capitalismo acentuadamente competitivo (PASTANA, 2011, 
p. 64-65).

O estudo comprovou que nesses espaços de comercialização é 
comum a prática de troca de produtos entre os feirantes, proporcionando 
o fortalecimento dos laços de solidariedade entre o grupo e facilitando as 
ações coletivas como, por exemplo, a definição dos preços. Para Caporal 
(2001), por meio dessas experiências é possível perceber, que para os 
agricultores familiares surge uma possibilidade de desenvolverem-se 
mantendo independência em relação à ação estatal, diferente do modelo 
convencional que demanda grande quantidade de subsídios. 

Igualmente importante é a possibilidade que as práticas agroe-
cológicas oferecem para os agricultores de comercializarem seus 
produtos no espaço urbano, sobretudo, porque se estabelece uma 
relação que vai além da relação comercialização/consumo. Esses 
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ambientes consistem em espaços de troca mútua, estabelecimento 
de laços, além permitir aos agricultores falarem da sua produção, 
das suas trajetórias, socializar seus ensinamentos, e ouvir dos consu-
midores o que precisa ser melhorado. (SANTOS et al., 2014, p. 40).

Essas experiências de comercialização pautadas no s princípios da 
agroecologia e da economia solidária, tem demonstrado a capacidade 
de os agricultores familiares desenvolverem suas próprias estratégias de 
acesso ao mercado. Também, tem refletido no seu modo de produzir 
os alimentos a serem comercializados, conferindo-lhes ainda maior 
autonomia junto aos seus pares. Aqui, a ação comunicativa acontece 
conforme o entendimento de Habermas (1989), como de fundamental 
importância para a ação dos sujeitos. Também, a gestão social é refletida 
à medida que as decisões são coletivas, construindo-se por meio dos 
diálogos, e direcionadas para a emancipação dos sujeitos. 

A economia solidária é um acontecimento recente no Brasil, 
que surge somente por volta de 1990. Para encontrar as origens da 
economia solidária no Brasil, Lechat (2016) sugere partir da observação 
do quadro das condições socioeconômicas e políticas apresentado 
nas últimas décadas. É devido a embates da sociedade civil frente 
à crise e ao desemprego estrutural que surgem as experiências de 
economia solidária. Surge baseada nas práticas do empreendedorismo 
e ancorada em princípios solidários para o enfrentamento a um cenário 
de desfavorecimento econômico, principalmente para os trabalhadores 
do campo. Nesse mesmo sentido, Pereira (2011) esclarece que:

As iniciativas populares em busca de melhores oportunidades, 
favorecidas pelas políticas públicas desenvolvidas obtiveram 
uma forte participação na consolidação dos ideais almejados 
pela economia solidária; a criação do FBES (Fórum Brasileiro 
de Economia Solidária), em 2003, caracteriza politicamente o 
movimento (PEREIRA, 2011). 

Para compreender os impactos que a economia solidária tem pro-
piciado nas condições de vida de que a pratica, Lechat (2016, p. 10) 
sugere fazer o caminho no sentido contrário. “Partir do que temos 
hoje no campo da economia solidária e voltar para trás para ver em 
que condições, onde, por que e como os passos foram dados.” Reflete 
ainda que a economia solidária ficou imerso por décadas, e ainda nos 
dias atuais a própria literatura científica a denomina de autogestão, 
cooperativismo, economia informal ou economia popular. Entretanto, 
infere-se que essas denominações podem ser estratégias para se realizar 
a economia solidária.

Evidencia-se desse contexto que a economia solidária surge como 
um conjunto de atividades econômicas cuja lógica de mercado é distinta 
da lógica perpetuada pelo capitalismo, distinguindo-se também da 
lógica empregada pelo Estado. Laville (1994) esclarece essa distinção 
enfatizando que a economia capitalista se centra no capital a ser 
acumulado e que funciona a partir de relações competitivas cujo 
objetivo é o alcance de interesses individuais. Já a economia solidária 
organiza-se a partir de fatores humanos, favorecendo as relações onde 
o laço social é valorizado por meio da reciprocidade, adotando formas 
comunitárias de propriedade. Distingue-se também da economia estatal 
que supõe uma autoridade central e formas de propriedade institucional 
(LAVILLE, 1994, p. 211).

É uma forma de enfrentamento à exclusão social, formada por 
pessoas que se encontram à margem do sistema econômico, e que 
buscam novas possibilidades de vida. Para Cunha (2002), é a partir 
do desejo de mudança, que a população se reúne em forma de coo-
perativas e associações, fazendo surgir a então chamada economia 
solidária. É nesses empreendimentos que se encontram a possibilidade 
de autogestão para a produção e comercialização dos seus produtos, 
proporcionando melhoria nas condições de vida de todos os envolvi-
dos. Esse autor defende ainda a participação do Estado no auxílio da 
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cooperativismo, economia informal ou economia popular. Entretanto, 
infere-se que essas denominações podem ser estratégias para se realizar 
a economia solidária.

Evidencia-se desse contexto que a economia solidária surge como 
um conjunto de atividades econômicas cuja lógica de mercado é distinta 
da lógica perpetuada pelo capitalismo, distinguindo-se também da 
lógica empregada pelo Estado. Laville (1994) esclarece essa distinção 
enfatizando que a economia capitalista se centra no capital a ser 
acumulado e que funciona a partir de relações competitivas cujo 
objetivo é o alcance de interesses individuais. Já a economia solidária 
organiza-se a partir de fatores humanos, favorecendo as relações onde 
o laço social é valorizado por meio da reciprocidade, adotando formas 
comunitárias de propriedade. Distingue-se também da economia estatal 
que supõe uma autoridade central e formas de propriedade institucional 
(LAVILLE, 1994, p. 211).

É uma forma de enfrentamento à exclusão social, formada por 
pessoas que se encontram à margem do sistema econômico, e que 
buscam novas possibilidades de vida. Para Cunha (2002), é a partir 
do desejo de mudança, que a população se reúne em forma de coo-
perativas e associações, fazendo surgir a então chamada economia 
solidária. É nesses empreendimentos que se encontram a possibilidade 
de autogestão para a produção e comercialização dos seus produtos, 
proporcionando melhoria nas condições de vida de todos os envolvi-
dos. Esse autor defende ainda a participação do Estado no auxílio da 
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gestão e do desenvolvimento dessas iniciativas solidárias, contudo a 
sua responsabilidade está voltada para a garantia de políticas públicas 
que fortaleçam esses empreendimentos sem intervir no processo de 
autogestão, não comprometendo assim, a autonomia dos seus membros. 

Entretanto, é pertinente que se compreenda que a economia solidária 
está aquém desses grupos formais, pois em muitas situações os agricultores 
familiares organizam-se em grupos informais para comercializarem 
a sua produção, orientados pelos princípios da agroecologia e da 
economia solidária. Nesse sentido, o protagonismo dessas experiências 
nos coloca frente ao desafio de compreendê-las sob um escopo teórico 
que nos possibilite olhá-las sob seus diversos aspectos econômicos 
e socioambientais. Desse modo, a gestão social e a agroecologia 
anteriormente discutidos podem ser pensados por meio de conceitos 
que embora distintos, conduz-nos a uma reflexão analítica das feiras 
agroecológicas e da economia solidária.
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