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Resumo

Este  trabalho  objetiva  analisar  situações  vivenciadas  pelos  agricultores  familiares  do

semiárido,  tendo como ideia,  estimular  uma convivência entre o campo e a  universidade,

promovendo uma troca de experiencias entre alunos, professores e técnicos da UERN com os

produtores  rurais, bem como o contato com a comunidade externa. A objetividade encontra-

se na realização de feiras ao menos uma vez ao mês. Como resultado deste trabalho tornou-se

possível alguns entendimentos comportamentais e situacionais, onde a chegada da tecnologia

exigiu com que esses agricultores adotassem metodologias para manterem-se firmes em um

mercado  tão  competitivo,  adotando  o  uso  de  ferramentas  que  atendessem  os  padrões

ambientais, higiênicos e consumeristas foram. 

Palavras-chave:  empreendedorismo  social;  sustentabilidade;  agricultura  familiar;  feira

ecológica; desenvolvimento sustentável. 

Abstract

This work aims at the edition of the experiences by the most experienced families, having as

an  idea,  to  stimulate  a  coexistence  between  the  field  and  the  university,  to  promote  an

exchange of experiences between UERN students, teachers and technicians with the rural

producers, as well as the contact with the community. Objectivity lies in holding fairs at least

once a month. As a result of this work it  became possible to have certain behaviors and
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conditions, when the technology required that the organizations adopt the technologies to stay

in such a competitive market, adopting the use of tools that meet the environmental, hygienic

and consumerists were.

Keywords: Social  entrepreneurship,  Sustainability,  Family  farming, 

Ecological fair, Sustainable development.

INTRODUÇÃO

O  processo  histórico  da  formação  das  cidades  brasileiras,  contaram  com  o

abastecimento interno de alimentos feito exclusivamente por pequenos agricultores familiares,

mantendo  inicialmente  o  comércio  ambulante  de  vários  gêneros  alimentícios  de  origem

vegetal e animal, sendo comercializados junto ao consumidor, neste processo manteve-se uma

relação baseada na confiança depositada no agricultor que trazia estes produtos diretamente

do campo.

Com a expansão da área dos municípios a partir da urbanização, foram instituídas as

normas sanitárias com a criação de leis municipais, visando uma maior higiene e conservação

dos  alimentos  para  a  comercialização,  também  foram  destinados  locais  para  as  Feiras,

possibilitando  ambientes  mais  propícios,  com um melhor  fluxo  de  pessoas  e  idealizando

aproximar as comunidades externas aos agricultores que participavam destas atividades, estes

públicos  tornaram-se  conhecido  popularmente  por  feirantes  e  foram  valorizados  pela

qualidade de seus produtos.  

Essas  atividades  com o  passar  dos  anos  foram sendo  passadas  de  pai  para  filho,

entretanto  na  atualidade  existe  pouca  continuidade  dos  descendentes,  devido  aos  vários

fatores, como por exemplo, o êxodo para os grandes centros urbanos em busca de educação,

melhores condições de trabalho e de remuneração se comparados à atividade rural, bem como

o fator  de  diminuição  da  comercialização  dos  produtos,  devido à  oferta  larga  escala  nas

grandes redes de supermercados, gerando assim uma concorrência desfavorável.

Mesmos com esses entraves ainda existem consumidores que buscam frutas, hortaliças

e outros produtos nas feiras, devido a tradição e a confiança nos agricultores tradicionais, e

também  pela  nova  tendência  de  consumo  de  produtos  com  princípios  agroecológicos  e
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orgânicos,  decorrente  das  informações  que  circulam  nos  meios  de  comunicação,  onde

demonstram uma melhor  qualidade  de vida para aquelas  pessoas que fazem o uso desses

produtos.  Com isso  a  permanência  dos  agricultores  nas  feiras  é  maior  para  aqueles  que

possuem uma maior faixa etária, mesmo que aposentados, muitos continuam desempenhando

a venda nos dias estipulados, que por vezes proporciona um acréscimo de ganhos na renda

mensal familiar, porém, esta prática determina uma diminuição dos feirantes já que não há

uma renovação constante desses produtores.

Perante  a  todas  as  dificuldades  que  o  pequeno  produtor  encontra,  as  feiras

agroecológicas se tornam necessárias e oportunizam a esses indivíduos uma melhora de vida,

pois muitas dessas famílias tiram o sustento de suas casas por meio da comercialização de

seus produtos, além de levarem uma alternativa a seus consumidores de adquirirem alimentos

mais saudáveis garantindo, portanto uma segurança alimentar para seus clientes. 

OBJETIVOS

Essa pesquisa tem como objeto de estudo a experiência que acontece recentemente na

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN pelo projeto que teve origem no

Departamento  de  Administração-  DAD  cujo  nome  é  “Estratégias  de  comercialização  de

produtos  da  agricultura  familiar:  Uma  experiência  de  implantação  de  espaços  ativos  e

reflexivos na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte”. 

Nesse  contexto  o  objetivo  deste  trabalho é  discutir  sobre  as  feiras  livres  de produtos

provenientes da agricultura familiar que facilitam a comercialização, onde, essas atividades

estimulam e criam alternativas de trabalho para moradores das áreas rurais. 

METODOLOGIA

O  presente  trabalho  se  utilizou  do  método  científico  através  da  modalidade  de

Levantamento Bibliográfico que de acordo com 

A  pesquisa  bibliográfica  é  desenvolvida  com  base  em  material  já  elaborado,

constituído  principalmente  de  livros  e  artigos  científicos,  esse  tipo  de  pesquisa  objetiva

proporcionar uma maior familiaridade com o problema, visando o tornar mais explícito ou a
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construir hipóteses Gil (2002, p. 44). Deste modo, este trabalho tem um caráter de pesquisa

exploratória e que utiliza-se também uma abordagem qualitativa. 

Portanto, essa pesquisa se deu por uma intensa pesquisa sobre os temas norteadores da

mesma, além de relatar a experiência que acontece na UERN também são utilizados exemplos

de feira agroecológica que ocorrem na Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN

e Universidade Federal de Campina Grande- UFCG.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Experiências de feiras agroecológicas em algumas Universidades 

Algumas  instituições  como  Universidades,  ONG’s,  entidades  e  órgãos  públicos,

possibilitam assistências para os pequenos agricultores, seja na disponibilização de espaços

para comercialização até capacitação e conhecimento para os produtores aperfeiçoarem suas

técnicas. Um exemplo disso são as Universidades que juntamente com outros órgãos parceiros

ou até  mesmo  sem esse  apoio  disponibilizam espaços  para  feiras  agroecológicas  em seu

Campus. 

Como é o caso da UFCG, onde, existe uma pequena feira agroecológica em que a

mesma teve articulação no fim da década de 1990, os técnicos da EMATER juntamente com a

prefeitura da Universidade resolveram implementar a feira. Atualmente a feira agroecológica

da UFCG se encontra com aproximadamente 40 barracas sendo em média 24 famílias, e suas

atividades são desenvolvidas nas quartas- feiras pela manhã (SILVA; MACÊDO, 2016). 

Nessas feiras são fornecidos alimentos diferenciados, in- natura e beneficiados para a

população do entorno, funcionários e alunos da universidade. Os produtos são produzidos na

mesorregião da Borborema, fazendo parte de municípios circunvizinhos como Lagoa Seca e

Alagoa Nova. Os órgãos que desenvolvem extensão rural nas propriedades são a EMATER (a

mais  presente,  porém  os  trabalhos  de  extensão  são  pontuais  necessitando  de  maior

acompanhamento), AS-PTA, EMEPA e SEBRAE. São desenvolvidos cursos de capacitação

em algumas  propriedades  e  há  também a  participação  de  universidades  com projetos  de

extensão que acompanham os produtores (SILVA; MACÊDO, 2016).
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Figura 01 e 02: Comercialização de produtos na feira agroecológica da UFCG.

Fonte: Robson de Oliveira Silva (2014).

Na UFRN a feira agroecológica foi idealizada em 2006 reunindo produtores Natal e de

cidades do interior. Segundo a coordenadora do projeto Lidiane Freire, “essa feira é uma ideia

da associação Zuzu Angel em parceria com o SEBRAE e a EMATER”. A ideia surgiu com o

intuito de desenvolver a economia familiar, pois a grande dificuldade dos produtores é de ter

um local para vender seus produtos, por isso foi pensado no espaço da Universidade. 

Honória Eugênia a representante do SEBRAE no projeto, salientou que os produtores

passaram por cursos de capacitação, segundo ela os produtores passam por uma seleção e

depois é oferecido o curso de orgânica.  Outro fato importante é que os produtos a serem

vendidos  só  são  aceitos  se  os  mesmos  fizerem  parte  de  associação  ou  cooperativa.  A

coordenadora Lidiane Freire relata que o público que frequenta a feira é diferenciado, pois

tem consciência quanto ao consumo de produtos sem agrotóxico. 

A Ecofeira na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

Este  projeto  tem  como  público  alvo  os  agricultores  familiares  do  Território  da

Cidadania  Sertão  do  Apodi  e  Açú-Mossoró,  com  foco  naqueles  que  são  vinculados  a

Cooperativa Central da Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte - COAFARN.

Destaca-se  também  que  serão  disponibilizados  à  comunidade  acadêmica  e  a

vizinhança da UERN o acesso aos produtos horti-fruti-granjeiros fornecidos nas práticas de

comercialização que acontecerão na Universidade.
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Este Projeto será executado tomando como base a  metodologia  da Pesquisa Ação.

Desta  forma,  alguns conceitos  básicos,  como mostra  a figura  5,  nortearão  a execução do

projeto. São eles:

Figura 5: Conceitos básicos utilizados.

Fonte: Autores (2018)

Serão realizadas capacitações através de aulas, oficinas e atividades de campo, que

adotarão  os  seguintes  procedimentos:  as  aulas  teóricas  e  práticas  serão  embasadas  na

metodologia participativa visando incentivar e motivar a participação e o envolvimento do

aluno com o apoio de recursos áudios-visuais, exercícios e estudos de caso da sua realidade e,

a confecção de materiais e produtos quando forem pertinentes.

Este Projeto não pretende ser meramente difusionista, a tecnologia que será repassada

para a comunidade não terá um fim em si mesmo. A comunidade será convidada a participar

dos estágios preparatórios, desde o planejamento e organização das atividades até a execução

e avaliação dos resultados. Também poderá avaliar o Projeto a todo instante, ao final de cada

atividade serão feitas rodas de conversa para um feedback da atividade executada. Além disso,

serão construídos questionários para que sejam medidos e mensurados os resultados. Diante

dos relatórios parciais será possível corrigir possíveis disfunções identificadas.

Esta forma participativa de gestão legitima o projeto, e será um item a mais para o

comprometimento das pessoas, influenciando diretamente na eficiência, eficácia, efetividade

dos resultados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A necessidade de reconhecer a heterogeneidade dos conhecimentos, a diferença entre o

global e o local, pode em sua maioria levar a conflitos culturais que refletem diretamente na

realidade social, econômica e ambiental de um território.

Sendo assim,  se faz necessário  a  construção de conhecimento  de forma coletiva  e

participativa  numa  proposta  de  comunicação  extensionista,  priorizando  ações  em

comunicação  e  desenvolvimento,  educação  informal  e  na  participação  dos  atores  sociais

presentes na dinâmica local/territorial.

A  partir  do  desenvolvimento  desse  projeto  haverá  um  processo  participativo  de

construção de  conhecimento,  apoiando  o resgate  cultural,  a  dinâmica  produtiva  local  e  a

formação  de  agentes  multiplicadores  de  informações  e  na  proposição  de  alternativas

sustentáveis.

O Nordeste, e em especial  as suas áreas rurais, cotidianamente convive com serias

desigualdades, e nos últimos tempos tem passado por um processo de modernização sem o

adequado desenvolvimento social.

Um número enorme de pessoas continuam em condições de marginalização, e nesse

contexto  uma  grande  parcela  destas  residem  e  sobrevivem  na  zona  rural,  a  exclusão

tecnológica comunicacional atinge diretamente a população do campo, essa exclusão causa

muitas  vezes  não só a  real  falta  de conhecimento  do que acontece  no pais,  mais  em sua

maioria, o próprio contexto local/territorial é desconhecido.
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