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RESUMO 
 
A agroecologia e a gastronomia são assuntos bem atuais e demonstram que 
cada vez mais a população está ciente dos benefícios em consumir alimentos 
sem venenos, aliado as práticas gastronômicas. O presente trabalho aborda a 
relação entre a agricultura familiar e os consumidores de alimentos orgânicos 
em três feiras do município de João Pessoa, estado da Paraíba, Brasil. O 
objetivo da pesquisa foi compreender os fatores que influenciam os 
expositores/agricultores e consumidores de alimentos nas feiras 
agroecológicas da cidade de João Pessoa e associar a relação entre o 
consumo desses alimentos e a gastronomia regional. Foi realizada uma 
pesquisa quali-quantitativa abrangendo as três feiras agroecológicas, 
compostas por agricultores filiados a uma única associação. Fizeram parte do 
campo de pesquisa as feiras agroecológicas localizadas nos bairros do Bessa 
(Associação Ecosul), Castelo Branco (Associação Ecovárzea) e do Bairro dos 
Estados (Associação dos Agricultores Orgânicos da Zona da Mata e Agreste 
Paraibano). Para a investigação nas feiras agroecológicas foram formulados 
questionários semi-estruturados, os quais foram confeccionados para dois 
segmentos: produtores agroecológicos e consumidores de feiras 
agroecológicas. Foram realizadas 194 entrevistas, sendo 46 com produtores e 
148 com consumidores, incluindo-se as três feiras. Utilizou-se ainda teste não 
paramétricos de Kruskall-Wallis, para diferença entre categorias, e correlação 
de Kendall, quando os dados não apresentavam normalidade. Dentre os 
resultados obtidos, verificou-se que a maior motivação para compra está 
relacionada a meio ambiente e, neste sentido, essa motivação se expressou 
mais intensa em consumidores com alto nível de escolaridade. Quanto à 
gastronomia, verificou-se que a percepção de regionalidade por parte dos 
entrevistados não é tão evidente, visto que dos pratos tradicionais da cozinha 
local, apenas o rubacão e a galinha de capoeira foram citados. Os dados 
permitiram concluir que culinária e a gastronomia aliadas à agroecologia são 
ferramentas fundamentais para uma maior expansão das práticas 
agroecológicas no campo em busca da soberania e segurança alimentar. 
 

Palavras-chave: Soberania Alimentar. Agroecologia. Culinária. Nordeste 

Brasileiro.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Agroecology and gastronomy are very current issues and demonstrate that the 
population is increasingly aware of the benefits of consuming food without 
poisons, combined with gastronomic practices. This paper approaches the 
relationship between family farming and consumers of organic foods in three 
agroecological fairs in João Pessoa city, state of Paraiba, Brazil. The objective 
of the research was to understand the factors that influence the exhibitors / 
farmers and consumers of food in the agroecological fairs of the city of João 
Pessoa and to associate the relationship between the consumption of these 
foods and the regional gastronomy. It was made a qualitative-quantitative 
research encompassing the three agroecological fairs, composed of farmers 
affiliates to a single association. They were part of the research field the 
agroecological fairs located in the neighborhoods of Bessa (Ecosul 
Association), Castelo Branco (Ecovarzea Association) and the Bairro dos 
Estados (Association of Organic Farmers of the Zona da Mata and Agreste 
Paraibano) were part of the research field. For research in agroecological fairs 
semi-structured questionnaires were formulated for research, which were 
prepared for two segments: agroecological producers and consumers of agro-
ecological fairs. There were 194 interviews, of which 46 were producers and 
148 were consumers, including the three fairs. Kruskall-Wallis non-parametric 
tests were used for the difference between categories, and Kendall's 
correlation, when the data did not present normality. Among the results 
obtained, it was verified that the greater motivation to purchase is related to the 
environment and, in this sense, this motivation was expressed more intense in 
consumers with high level of schooling. Concerning the gastronomy, it was 
verified that the perception of regionality by the interviewees is not so evident, 
whereas of the traditional dishes from the local cuisine, only the rubacao and 
the capoeira chicken were mentioned. The data allowed to conclude that 
culinary and gastronomy allied to the agroecology are fundamental tools for a 
greater expansion of agroecological practices in the field in search of food 
sovereignty and security. 
 

Keywords: Food Sovereignty. Agroecology. Culinary, Brazilian Northeast. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Agroecologia pode ser definida sob o prisma da diversidade 

multidirecional dos indicadores ambientais, de bem-estar da sociedade e de 

desenvolvimento sustentável do planeta. Deste modo, considerando tal 

característica, por meio dela, na busca por novas possiblidades de melhorias, 

pode-se compreender alguns fatores sociais, ambientais e econômicos, 

inerentes às condições nutricionais necessárias para uma alimentação 

adequada em uma dada população, comunidade ou grupo de indivíduos, que 

compartilham do mesmo espaço de interação social.  

No cenário mundial as reflexões em torno dos meios de produção e a 

dinâmica do agronegócio vem sendo (re) pensados, em função das 

necessidades ecológicas, políticas, econômicas, sociais e culturais inerentes à 

pós-modernidade iniciada no final do século XX.  Atualmente, ao observar a 

realidade do desenvolvimento sustentável tem-se apontado a escassez de 

novas possibilidades e falta de recursos que promovam melhorias quanto ao 

reconhecimento das práticas de produção. Isso ocorre devido ao fato de não 

ser priorizada a sustentabilidade do planeta e a qualidade de vida dos 

indivíduos, desconsiderando o consumo consciente dos alimentos (BUAINAIN 

et al., 2014). 

Sobre esta realidade, pode-se constatar que, de acordo com os 

levantamentos e registros nacionais e internacionais da Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), a relação do produtor 

familiar e consumidores dos alimentos agroecológicos vêm avançando de 

forma significativa, principalmente com contribuições emergidas da Revolução 

Verde, na década de 60 (FAO, 2017). 

Disseminou-se globalmente após a Segunda Guerra Mundial, com o 

projeto político ideológico chamado de Revolução Verde, que pode ser visto 

como um modelo de tecnologia advindo da evolução dos conhecimentos da 

biologia e da química que foi definido como uma trajetória tecnológica dedicada 

ao uso intensivo de insumos químicos como fertilizantes e pesticidas 

(ALBERGONI; PELAEZ, 2007). 



 
 

 10 
 

Segundo o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em 

Alimentos (PARA) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2011), 

a contaminação presente no solo, nos recursos hídricos, no ar, na fauna, na 

flora e, principalmente nos alimentos consumidos, promovem estados de 

extrema insegurança alimentar e desequilíbrio ambiental. 

Em virtude do exposto, é relevante ressaltar que a persistência da 

marginalização social dos produtores familiares e, por conseguinte, a falta de 

acessibilidade dos alimentos orgânicos são fatores responsáveis pelos 

problemas envolvendo a precariedade de condições de vida.  

Neste sentido, a agroecologia “pode ser considerada um conjunto de 

conhecimentos sistematizados, baseados em técnicas e saberes tradicionais 

[...], que incorporam princípios ecológicos e valores culturais às práticas 

agrícolas” (LEFF, 2002, p. 42).  Na evidência da necessidade de melhorias 

socioambientais, a agroecologia vem se tornando cada vez mais necessária 

frente à ausência da valorização ecológica na produção e consumo de 

alimentos orgânicos.  

As feiras são reconhecidas mundialmente como um espaço de 

comercialização direta aos consumidores, onde são firmadas parcerias de 

confiança mútua. Desde pequenos a grandes municípios é possível observar a 

presença de agricultores familiares que comercializam o excedente de sua 

produção, melhorando sua situação socioeconômica além de preservar o meio 

ambiente onde vivem (BADUE; GOMES, 2011). 

Nesta ótica, no contexto da gastronomia regional e da segurança 

alimentar local, as Feiras Agroecológicas surgem como uma ferramenta de 

emancipação da agroecologia, cuja produção e o consumo de Alimentos 

Orgânicos são concebidos, não apenas enquanto produtos a serem 

comercializados, mas sobretudo, em virtude dos processos envolvendo o modo 

de produção destes alimentos (ALTIERI, 2002). 

A geração de empregos e renda no meio rural são cada vez mais 

estimulados, tendo em vista principalmente a preocupação crescente da 

população com uma alimentação mais saudável. A economia solidária 

promovida pelos pequenos agricultores favorece um modelo mundialmente 

conhecido como cadeias ou circuitos curtos de comercialização, onde são 

eliminados intermediários, que detinham boa parte dos lucros, exceto em caso 
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de restaurantes, possibilitando a chegada de alimentos mais frescos e sem 

conservantes na mesa da população (DAROLT et al., 2016). 

O trabalho visa compreender os fatores que influenciam os 

expositores/agricultores e consumidores de alimentos nas feiras 

agroecológicas da cidade de João Pessoa/PB e associar a relação entre o 

consumo desses alimentos e a gastronomia regional. Os objetivos específicos 

foram: a) identificar os pequenos produtores agroecológicos que comercializam 

alimentos orgânicos em João Pessoa/PB e suas motivações para atuar no 

ramo da agricultura familiar; b) as principais formas de escoamento da 

produção familiar de alimentos dos produtores rurais identificados; c) 

determinar o perfil de consumidores de feiras agroecológicas e categorizá-los 

em relação aos aspectos sociais e econômicos; d) comparar os consumidores 

de realidades socioeconômicas distintas em relação à frequência de consumo 

de alimentos orgânicos e valor gasto com este tipo de alimentação; e) 

caracterizar as principais motivações dos frequentadores de feiras 

agroecológicas na escolha por alimentos orgânicos.  

As hipóteses desta pesquisa são que as feiras agroecológicas que 

ocorrem na cidade de João Pessoa/PB são uma alternativa importante de 

escoamento de alimentos orgânicos e também são responsáveis pela geração 

de trabalho e renda de agricultores familiares dos municípios envolvidos, que a 

percepção multifatorial sobre a qualidade de um alimento agroecológico varia 

entre os consumidores, especialmente em relação à escolaridade e a fatores 

socioeconômicos, que exista diferença nas motivações, no consumo destes 

alimentos e no valor gasto entre consumidores de diferentes realidades 

socioeconômicas e que os alimentos adquiridos em feiras agroecológicas 

sejam utilizados para preparos gastronômicos que remetam à culinária 

regional. 

No contexto atual, percebe-se a necessidade de priorizar o meio 

ambiente, aspecto inerente à sobrevivência humana, e os modos que 

promovem a qualidade de vida e auxiliam no desenvolvimento da relação 

harmônica entre o homem e a natureza. Em vista disso, é necessário 

mudanças na sociedade, cujo objetivo preza o meio no qual o homem está 

inserido (LIMA, 2017). 
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Segundo informações da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO), em seu dossiê de 2015, em paralelo ao cenário do crescimento 

da agricultura orgânica, o Brasil tem assumido o papel de maior consumidor de 

agrotóxicos do mundo desde 2008. Ainda de acordo com o mesmo dossiê, 1/3 

dos alimentos consumidos pelos brasileiros, segundo análises coletadas nos 

26 estados, está contaminado por agrotóxicos (CARNEIRO, et al., 2015). Este 

fato pode ser explicado com dados do último senso agropecuário, onde na 

época 84,4% dos estabelecimentos pertenciam à agricultura familiar, enquanto 

16,6% a não familiar, mas em relação à área total de produção 24,3% estavam 

com a agricultura familiar e 75,6% com posse do agronegócio (IBGE, 2009). 

Desde modo, observa-se que é preciso que as comunidades sociais 

reconheçam a relevância de uma boa alimentação, em prol do bem-estar 

individual, bem como do desenvolvimento coletivo. Neste contexto, vale 

ressaltar que o consumo de alimentos por parte da sociedade deve buscar 

novas opções, priorizando a valorização da sua qualidade de vida, construídas 

por meio da conscientização coletiva, bem como por parte do individuo.  

Portanto, no que tange à relevância concreta dos alimentos 

agroecológicos e orgânicos como componente favorável a essas melhorias, 

devido, sobretudo aos seus aspectos nutricionais e fisiológicos, há a 

necessidade de considerar a relação entre produtor/consumidor.  Segundo o 

Instituto Kairós, que pesquisa sobre o Consumo Responsável e a Economia 

Solidária, a união e parceria entre consumidores e produtores na organização 

das feiras agroecológicas é fundamental para o desenvolvimento 

socioeconômico destes atores envolvidos e sobretudo ao re(equilíbrio) do meio 

ambiente (BADUE; GOMES, 2011). 

Nesse sentido, especialmente no cenário paraibano, observa-se a 

necessidade de resgatar o imaginário cultural, por meio do reconhecimento da 

culinária regional, que submete a valorização dos alimentos orgânicos 

cultivados pelos produtores familiares locais.  Para Silva e Etges (2015) a 

culinária além de contribuir para a identificação local, recheada de saberes e 

simbologias, promove uma busca pelos valores culturais, fortalecendo o 

turismo e o sentimento de pertencimento de dada localidade.  

Para isso, é dado enfoque na conscientização de uma boa alimentação e 

da ascensão desses alimentos, que se dá no consumo contínuo e diário.  



 
 

 13 
 

Acrescido a isso, a escassas iniciativas voltadas à educação alimentar induzem 

os consumidores a uma alimentação cada vez mais processada e pouco 

natural. Em estudo realizado sobre o dispêndio no consumo de alimentos 

orgânicos no Brasil, demonstrou que quanto maior a escolaridade, maior 

também será a probabilidade de consumo deste tipo de alimento (FERREIRA; 

COELHO, 2017).  

A agroecologia é tida como fator preponderante para as práticas da 

soberania alimentar, e é preciso investimento neste setor, para que pratiquem 

preços competitivos comparados ao modelo convencional, levando a uma alta 

contribuição para a segurança alimentar e justiça social, afetando e 

transformando todos os aspectos da vida. É preciso sempre levar em conta os 

conhecimentos e experiências dos agricultores em camponeses, pois é crucial 

esta conexão com toda a sociedade (FERRANTE et al., 2015). 

Entretanto este tipo de investigação pode permitir não só a caracterização 

deste segmento da economia, que tem forte preocupação com o meio 

ambiente e inclusão social, mas também a associação com a gastronomia 

local. Por todos os fatores expostos, e por haver um entendimento que existe 

relevância na relação entre as feiras agroecológicas com a gastronomia 

regional, fez-se necessário à execução desta pesquisa. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, considerando as reflexões sobre a relação entre produtor 

e consumidor de alimentos agroecológicos e/ou orgânicos, priorizaram-se as 

contribuições dos conceitos teóricos e práticos cernes da agroecologia, 

apresentando os pressupostos teóricos que nortearam as reflexões e os 

critérios conceituais para o desenvolvimento da pesquisa. O percurso teórico 

recai sobre a importância da agroecologia, como prisma norteador na busca de 

compreender a relação entre produtores e consumidores destes alimentos e 

suas implicaturas para a conjuntura da gastronomia local. 

Respeitando a mesma perspectiva, no desenvolvimento desse trabalho, 

a priori, foram realizadas leituras que fornecessem um aparato teórico, a fim de 

compreender o espaço da gastronomia local, com base na relação entre 

produtores e consumidores de alimentos orgânicos à luz da agroecologia. 
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Assim sendo, foi realizado um diálogo com autores de diferentes 

disciplinas do campo científico, as quais são coexistentes e possuem conexão 

inter, multi e transdisciplinar, no que tange à tentativa de compreender a 

agroecologia, em virtude do desenvolvimento de alternativas adequadas e 

significativas no auxílio da construção e/ou permanência da soberania 

alimentar como força motriz implicada, sobretudo, na relação entre a produção 

e o consumo dos alimentos orgânicos ou agroecológicos, como fonte do bem 

estar individual e coletivo.  

Do ponto de vista da importância das feiras no Brasil, de acordo com o 

último censo agropecuário, a agricultura familiar fornece 70% dos alimentos 

que chegam à mesa do brasileiro, demonstrando de fato a sua importância 

para o setor agroalimentar (IBGE, 2009). 

A gastronomia cada vez mais assume um papel importante no contexto 

da (re) valorização da cultura alimentar tradicional, onde a crescente escassez 

de alimentos variados fez com que o olhar voltado para a natureza e no 

estreitamento entre consumidores e agricultores familiares se desenvolva 

harmonicamente. Savarin (1995, p. 33) descreve sobre os sentidos e afirma 

que se deve contar com pelo menos seis: “a visão, audição, olfato, gosto, tato e 

o genésico, ou amor físico, que impele os sexos um para o outro e cuja 

finalidade é a reprodução da espécie”. Como se pode observar o ato de se 

alimentar envolve todos os sentidos, tornando fascinante este percurso 

sensorial que alimenta o corpo e a alma. 

2.1 PANORAMA HISTÓRICO  

 

Com base da conjuntura cultural construída historicamente, de acordo 

com (COSTA, 2007), o aspecto político, ou melhor, a estrutura interna do 

dinamismo social, bem como os mecanismos de ordem governamental, ao 

considerarem as iniciativas e as necessidades dessa produção, promovem 

propostas e/ou ações, que indicam mudanças, em virtude do paradigma em 

vigência, que, prioritariamente, precisam considerar os fatores sociais, no que 

concerne aos diversos aspectos que compõem o bem da sociedade.  
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Desde a revolução industrial, mudanças no comportamento humano 

refletiram bruscamente a crise ambiental que o planeta terra está vivendo. 

Estenssoro (2014, p. 50) expõe:  

Esta situação, no século XX, foi agravada com o precedente de que o 
processo de industrialização, iniciado com a própria Revolução 
Industrial, e que os mantem no topo do poder mundial, também 
haviam ecossistemas terrestres gravemente degradados com 
fenômenos como poluição industrial, acumulação de resíduos e todo 
tipo de externalidades ambientais negativas. 

No início do século XX, sob o prisma da industrialização, ou seja, do 

modelo convencional de produção, preza-se a desvalorização nutricional dos 

alimentos, uma vez que não se considera os malefícios dos agrotóxicos e 

despreza-se o equilíbrio dos aspectos biossocial, concebendo aqueles, 

meramente, como produtos a serem comercializados, visando, sobretudo, o 

aspecto econômico. Neste mesmo prisma, Barros (2014, p. 18) afirma que: 

O agronegócio está representado no latifúndio e na monocultura, 
sustentados pelas empresas multinacionais que controlam a terra, os 
recursos naturais, as sementes e a força de trabalho, de forma a 
maximizar o uso intensivo de mecanização, cujo sentido é de uma 
agricultura sem trabalhadores rurais. Também é reconhecido o uso 
abusivo de agrotóxicos, como forma de aumentar a produtividade da 
lavoura e do trabalho, à base de venenos, sem nenhum controle, 
causando todo tipo de degradação do meio ambiente, destruindo a 
fertilidade natural do solo e seus micro-organismos, contaminando as 
águas dos lençóis freáticos e a atmosfera. 
 

Após a segunda guerra mundial, fomentou-se nos Estados Unidos e na 

Europa a Revolução Verde, objetivando a necessidade de novas formas de se 

desenvolver a agricultura, bem como a disseminação de novas práticas 

agrícolas, que possibilitassem a emancipação de outros modos de produção, 

os quais refletem mudanças significativas nos vários segmentos de atividades 

econômicas da época, dentre esses: a agricultura camponesa que, mais tarde, 

devido às transformações sociais (êxodo rural, desigualdade social, fome, 

miséria, etc.), construídas entre rupturas e permanências, veio impactar 

diretamente o modo de vida da sociedade.  

Sob essa égide, Pelaez (2010, p.17-18) afirma: “A revolução verde seria 

para derrotar a fome que assolava boa parte da população mundial e que a 

FAO e o Banco Mundial foram os maiores promotores da sua difusão mundial”. 
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No que se refere ao contexto nacional, assim como em outros países da 

América Latina, em meados dos anos 60, o movimento convencional, advindo 

da Revolução Verde, chegou ao Brasil. Neste sentido, as consequências do 

convencionalismo no Brasil se assemelharam aos países desenvolvidos. De 

acordo com Santos (2005, p. 23). 

No Brasil, uma série de políticas levada a cabo por diferentes 
governos cumpriu o papel de forcar a implementação da chamada 
“modernização da agricultura”, processo que resultou em altos custos 
sociais, ambientais e de saúde pública. 

Nessa linha Carneiro et al. (2015), consideram-se esse paradigma, como 

sendo o que abrange as diversas técnicas e formas de manejo, o modelo 

convencional defende a perspectiva monopolista priorizando o aspecto 

econômico, ou seja, o uso de tecnologia, maquinário, defensivos, fertilizantes 

químicos, em prol do aumento da produtividade, e, por conseguinte, dos lucros 

promovidos por esse segmento. 

Deste modo, um fenômeno nascente do modelo convencional é a 

chamado “Fast Food”, cujo propósito recai sobre a praticidade e rapidez dos 

alimentos, em detrimento da soberania alimentar. Nesta ótica, Santos (2005) 

advoga que, o consumo em massa promove à desestruturação das normas 

sociais que representavam as práticas alimentares tradicionais. Fez com que 

novas preferências “alimentares” artificiais tivessem ascensão enquanto faz 

decair à alimentação natural. Fortes tendências são demonstradas em 

pesquisas sobre o aumento da obesidade, sobretudo na população infantil. 

Os meios de produção e consumo dos alimentos são compreendidos a 

partir e, sobretudo, respeitando o dinamismo social, sendo esse o principal 

(re)direcionador que promove modelos favoráveis e adequados a 

características específicas da sociedade. Por esta razão, não há um modelo, 

mas modelos que observam a sociedade como um mecanismo de sistema 

vivo, ao prezar as necessidades inerentes às comunidades (OLIVEIRA, 2016). 

Assim sendo, o modelo da agroecologia pode ser considerado como: 

 um conjunto de conhecimentos sistematizados, baseados em 

técnicas e saberes tradicionais (dos povos originários e camponeses) 

“que incorporam princípios ecológicos e valores culturais às práticas 

agrícolas que, com o tempo, foram desecologizadas e 
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desculturalizadas pela capitalização e tecnificação da agricultura” 

(LEFF, 2002, p. 42).  

 

A agroecologia também pode ser compreendida como uma alternativa 

mais viável que contrapõe o modelo atual de agricultura em massa, e tem o 

papel de contribuir com a obtenção de crescentes níveis de desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental, trazendo impactos positivos na diminuição de 

contaminações geradas pelos setores complexos agroalimentares existentes 

(CAPORAL, 2004). 

No que tange ao percurso histórico do Brasil, vale ressaltar que, desde 

meados dos anos 1990, a agricultura orgânica tem se revelado um dos 

segmentos agroalimentares mais promissores. O setor apresenta taxa de 

crescimento anual entre 15 e 20%, enquanto a agroindústria como um todo 

cresceu entre 4 e 5% nesse mesmo período (SCIALABBA, 2005; DE 

SCHUTTER, 2011). Além disso, no que diz respeito à população brasileira, ela 

foi reconhecida como eficiente, uma vez que o sistema governamental 

mobilizou melhorias para redução das taxas de subalimentação e o quadro da 

pobreza (FAO, 2017). 

Assim sendo, de acordo com (BRASIL, 2006) na definição da Lei n.o 

11.326, de 24 de julho de 2006, foram estabelecidas as diretrizes para a 

formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais, bem como se caracterizou o perfil do agricultor familiar. 

Como é possível constatar: 

Art. 30 - Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio 
rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) 
módulos fiscais; 
II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas 
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 
II - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma 
definida pelo Poder Executivo; 
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

Assim, ainda sobre o âmbito nacional, em consonância com os 

princípios básicos dessa lei, o governo federal também criou no ano 2012, o 

Programa Ecoforte com o objetivo de apoiar a criação de feiras agroecológicas, 

sob as diretrizes do Plano Nacional da Agroecologia e Produção Orgânica 
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(PLANAPO), apoiado pelo Branco de Brasil e pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.  

Deste modo, o intuito dessas nuanças e ações governamentais é 

promover iniciativas que prezam ao reconhecimento da agroecologia e a 

valorização da agricultura familiar, haja vista a relevância dos alimentos 

orgânicos e da promoção de emprego de qualidade, por meio de redes 

agroecológicas inseridas nas feiras de mesma natureza. Por esta razão 

também, a agroecologia vem avançando de forma significativa, principalmente 

com as contribuições negativas advindas da Revolução Verde (PLANAPO, 

2013). 

No cenário regional, com base nas pesquisas de Silva (2010) e Lima 

(2017), um dos poucos achados literários sobre o assunto de feiras 

agroecológicas na cidade de João Pessoa/PB, identificou-se a relevância da 

participação desse segmento, quanto aos diversos aspectos pessoais, sociais, 

econômicos e culturais. Nelas, ressalta-se que, os consumidores em sua 

maioria são frequentadores ocasionais e observaram-se que o meio ambiente 

não foi o principal fator estimulante para aquisição de produtos orgânicos, 

outros fatores foram considerados, como por exemplo, a saúde, a proximidade 

de suas residências e o valor dos produtos.  

Diante dessa realidade, os alimentos orgânicos precisam ser vistos 

como instrumento de transformação para melhorias sociais da comunidade, 

não apenas quanto à valorização do segmento da agricultura familiar e os 

modos de produção, mas que de fato, tenham suas prioridades voltadas à 

soberania alimentar, que vai do campo à mesa (BUAINAIN et al. 2014). 

2.2 CONCEITOS DE AGROECOLOGIA 

 

 Compreender agroecologia sob suas múltiplas faces é uma alternativa 

viável e comprovadamente eficaz e envolve famílias nesta prática ancestral, em 

busca de uma sustentabilidade própria e da conservação do meio ambiente. 

São considerados como guardiões dos saberes e práticas no trato com a terra, 

com evidentes as lutas já vividas, mas que ainda resistem bravamente ao 

oligopólio imposto pelas multinacionais, que praticamente monopolizam 

semente e requerem uma série de defensivos para serem viáveis.  
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Sobre esse aspecto, Oliveira (2016) acrescenta que, ao considerar os 

dois modelos de produção de alimentos como sendo os que abrangem as 

diversas técnicas e formas de manejo, é pertinente ressaltar que no modelo 

convencional prevalece o uso de tecnologia, maquinário, defensivos e 

fertilizantes químicos, enquanto no modelo alternativo de produção com 

práticas de valorização dos aspectos sustentáveis, tem seus cuidados voltados 

à preservação do meio ambiente e à valorização dos pequenos agricultores. 

Para Costa (2007), um dos principais desafios para consolidação de um 

novo paradigma na concepção dos princípios agroecológicos é considerar o 

caráter interdisciplinar e a perspectiva holística da agroecologia. Deste modo, 

os alimentos orgânicos são vistos não como produtos estáticos e ligados 

apenas a um único prisma científico de compreensão, mas acima de tudo, 

enquanto um campo empírico, que emergem, a priori, da relação produção e 

consumo.  

 Acrescido à discussão, pode-se observar a perspectiva de Altieri (2000), 

o qual compreende a agroecologia como uma ciência emergente que estuda os 

agroecossistemas que integram conhecimentos de agronomia, ecologia, 

economia e sociologia”. Neste sentido, a agroecologia, com enfoque na 

produção e consumo de alimentos orgânicos possibilita uma nova forma de 

paradigma, e é vista como uma alternativa de transformação de todo um 

panorama sócio-econômico-cultural.  

Assim, volta-se a acreditar na reestruturação social, da relação entre 

homem do campo e a agricultura como dois dos elementos centrais na Unidade 

de Produção Familiar (UPF). Resgatar as culturas, maneiras de produção 

eficazes, a culinária, a sustentabilidade nas mais diversas dimensões vem se 

tornando premissas para os atores conscientes e responsáveis no resgate da 

sua autoestima e principalmente a saúde e a sustentabilidade ambiental 

(SOUSA et al., 2010). 

A promoção da saúde e a agroecologia são áreas correlatas e 

complementares, onde a proximidade é capaz de vir a incrementar o discurso 

sobre saúde rural e o entendimento das políticas públicas que se inclinam 

sobre essa temática, estimulando intervenções e práticas intersetoriais 

(AZEVEDO; PELICIONI, 2012).  
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Tendo em vista as abordagens apresentadas, por meio das diversas 

perspectivas dos autores aludidos, a agroecologia possui aspectos 

multidisciplinares, respeitando-se inclusive a sabedoria dos antepassados e 

que são repassadas de geração em geração.  

2.3 AGROECOLOGIA E FEIRAS DE ALIMENTOS 

 

Neste âmbito de reflexão, na concepção de Petersen (2009), a 

agricultura camponesa é construída desde a ocupação de sua atividade 

através de seus conhecimentos valorizando os aspectos ecológicos e 

socioculturais das regiões. Seu modo de elaboração é versátil, além do ofício 

primordial da produção de alimentos com quantidade, diversidade e qualidade.  

Neste sentido, Freire e Almeida (2015, p. 25), abordaram que as feiras 

são concebidas como um mercado em si, onde se formam diversos circuitos 

que permitem inúmeros pontos convergentes gerando oportunidades 

econômicas e sociais com a venda direta de produtos. 

No entanto, para além de plataforma de relações econômicas, as 
feiras foram consideradas também como centros de sociabilidade, de 
troca de conhecimentos e informações, de afirmação de uma cultura 
produtiva e de consumo, que constituem igualmente elementos 
integrantes das estratégias de reprodução econômica e social da 
agricultura familiar na região (FREIRE; ALMEIDA, 2015, p. 25). 

Observou-se no mundo um aumento considerável na produção de 

orgânicos. De acordo com Willer e Lernoud (2015), no mundo já são mais de 

170 países que possuem áreas certificadas como orgânicas e mais da metade 

possuem legislação com normas bem definidas. No que concerne ao âmbito 

regional, dados do INCRA (2017) apontam que a Paraíba possui 14.645 

famílias assentadas em 314 assentamentos rurais totalizando, 294.672,09 (ha). 

Os assentamentos rurais começaram a ser criados na Paraíba em 1980. 

A venda pelos agricultores realizada de várias maneiras, podendo ser 

feita nos sítios vizinhos, atravessadores, atacadistas, ou varejistas, diretamente 

aos consumidores, em restaurantes ou armazéns, criando um leque muito 

grande de possibilidades de repassarem seus produtos, porém o mais rentável 

sem dúvidas é quando vedem diretamente nas feiras (FREIRE E ALMEIDA, 

2015). 
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Neste sentido, os produtores familiares são os guardiões da tradição 

culinária de um povo. Deste modo, a valorização cultural local implica a 

construção da identidade social e individual que compõem uma dada 

comunidade. Lima (2017) descreve que na Paraíba, o risco do 

desaparecimento das sementes nativas substituídas por transgênicos foi um 

fator determinante para que surgisse no estado bancos comunitários em alguns 

municípios, denominados de sementes da paixão. Desde 1970, quando 

começou esta preocupação em preservar a ancestralidade genética das 

sementes crioulas, de acordo com a pesquisa da mesma autora, são 167 

bancos comunitários no estado, que garantem autonomia, segurança e 

soberania alimentar aos agricultores e quem consome.  

Deste modo, observa-se o aumento crescente da variedade de 

alimentos orgânicos e agroecológicos, e a quantidade de feiras de agricultores 

familiares, mistas, sem defensivos químicos e de transição na cidade de João 

Pessoa, o que de fato confunde o consumidor. Em pesquisa recente de Lima 

(2017), foram constatadas na Paraíba em 2016 um total de 43 feiras 

agroecológicas e 9 itinerantes na cidade de João Pessoa, totalizando 52 feiras. 

A autora apontou quais são as feiras na Paraíba e as entidades que apoiam a 

organização daquelas. Os dados foram organizados e estão expostos na 

Figura 1.  
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Figura 1: Distribuição das feiras agroecológicas na Paraíba, 2017. 

 

Fonte: Trabalho de campo (2013 – 2017). Organização e elaboração: Aline B. 
de Lima, pág. 41 (2017). 

 De acordo com pesquisas realizadas pelo Sebrae/ Paraíba, o aumento 

do consumo de alimentos agroecológicos na Paraíba aumentou 59% em 2015, 

passando de um faturamento de R$338 mil em 2014 para R$564 mil em 2015, 

o que demonstra o potencial deste setor produtivo no estado e as diversas 

motivações para o aumento do consumo consciente (SEBRAE, 2016).  

Existem no Brasil uma certificação de orgânicos especificamente para 

agricultores familiares que estão ligadas às associações ou cooperativas de 

produtores agroecológicos, denominada de Organismos de Controle Social 

(OCS), onde a famílias podem vender diretamente aos consumidores sua 

produção certificada. São obrigatoriamente cadastrados junto ao Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA e é regulamentada pela Lei nº 

10.831 de 2003 e os agricultores são atestados via controle social, e sua 
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comercialização é regida pelos termos do decreto no 6.323 de 2007 (MAPA, 

2007). Na Paraíba são atualmente cadastradas como OCS 19 associações, 

somando ao todo 404 agricultores (MAPA, 2018). 

No Brasil de acordo com Associação da Agricultura Orgânica – AAO, no 

Brasil são sete certificadoras credenciadas no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento - MAPA para atuarem no Sistema Brasileiro de 

Avaliação e Conformidade Orgânica.  

Em 1955 o governo brasileiro criou a Campanha de Merenda Escolar e 

em 1979 passou a ser denominada de Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE, financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE, que estipula a compra mínima diretamente da agricultura 

familiar de 30% para a alimentação escolar. Em 2003 a criação do Programa 

de Aquisição de Alimentos – PAA, juntamente com o PNAE tornaram-se juntas 

instrumentos para promover a segurança alimentar populacional de forma 

sustentável (PLANAPO, 2016). Vários agricultores são beneficiados por estes 

programas, sendo uma alternativa a mais para comercializarem sua produção 

melhorando circunstancialmente seus rendimentos. 

2.4 GASTRONOMIA REGIONAL 

Ao tratar-se da relação entre a agroecologia e a gastronomia, em favor 

da valorização cultural e a possibilidade de contribuições para os desafios 

concernentes aos diversos aspectos da sociedade, pode-se concebê-la como 

arte e ciência, sob a égide das demandas sociais em torno dos aspectos 

políticos- econômicos e do desenvolvimento sociocultural. 

Acrescido ao exposto, a gastronomia possui uma interface direta com 

outros ramos do conhecimento. Respeitando sua natureza inter e 

multidisciplinar, pode-se observar que ela envolve um estilo alimentar, isto é, 

promove e evidencia a identidade cultural de uma comunidade, por meio do 

contato com os alimentos, por parte dos atores envolvidos (BAHL et al., 2011).  

Neste âmbito de reflexão, segundo o antropólogo francês Claude Lévi-

Strauss, teórico estruturalista, o ato de cozinhar é considerado para além da 

cozinha, constituído sob o Tripé Culinário das categorias: cru, cozido e assado, 

a fim de compreender do sistema dicotômico entre natureza e cultura sendo um 

elemento social indispensável para compreender as formas universais reflexo 
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das diversas atividades humanas.  Deste modo, o autor explana que “[...] não 

existe sociedade sem linguagem, tampouco existe alguma que não cozinhe, 

nem que sejam alguns de seus alimentos” (LÉVI-STRAUSS, 2010).  

Atualmente, o interesse pelas cozinhas regionais é crescente 

principalmente devido às ameaças de homogeneização impostas pela 

globalização. Esse movimento de ameaça vem gerando valorização dos 

alimentos tidos como “verdadeiros” e atraindo à atenção de consumidores sob 

a perspectiva de qualidade de vida (BAHL et al., 2011). 

Por essa razão, os produtores agroecológicos são o principal elo nesta 

revitalização de costumes clássicos culinários. Por meio deles é possível 

encontrar uma diversidade de riquíssimas espécies alimentícias nativas ou 

exóticas que, ao longo dos anos, absorveram inúmeras influências e tornaram-

se comuns no prato cotidianamente. 

Segundo Azevedo (2011), a importância da culinária local não se limita 

apenas em discutir os prazeres gustativos, mas envolve também a discussão 

do simbolismo envolvido na organização de uma identidade a partir da 

culinária, que é um elemento de delimitação cultural e, consequentemente, 

territorial. Nesta perspectiva, a gastronomia surge para valorizar os alimentos 

orgânicos, por meio da aplicação de técnicas gastronômicas consolidadas, no 

preparo e na elaboração de refeições mais atrativas ao paladar. 

Nesta mesma ambiência reflexiva, Savarin (1995) afirma que a 

gastronomia é uma ciência potencial, um conhecimento racional, uma reflexão 

antropológica, psicológica ou sociológica sobre a nutrição humana. Desta 

forma, ao ser investigada a relação entre alimentos orgânicos e a gastronomia 

pode-se comprovar a importância deste segmento da economia para o 

desenvolvimento da agricultura familiar. 

O antropólogo Raul Lody (2008), destaca a cozinha regional brasileira 

como produtos da miscigenação cultural, invadindo as ciências humanas, onde 

a formação do gosto alimentar não se dá exatamente pelo aspecto nutricional 

ou biológico, pois constitui-se numa categoria histórica onde a própria dinâmica 

social é capaz de mudar hábitos e práticas alimentares. 

No tocante ao regime alimentar paraibano, de acordo com o historiador, 

jornalista e escritor paraibano José Octávio de Arruda Mello, devem-se 

considerar as microrregiões litorâneas, do sertão, o brejo e o cariri que ao 
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longo da história apresentaram diversas formas de ocupação no qual foram 

gerados diversos padrões culinários no estado. No litoral, onde iniciou-se a 

colonização, desde o princípio observou-se alimentos doces por conta da sua 

exploração canavieira. Já no sertão e cariri, estando estas regiões vinculadas 

ao ciclo do couro, eram predominantes a carne, o leite e derivados, além das 

paneladas, buchadas, carne de sol dentre outras preparações. Já no brejo, 

onde o clima era mais úmido, eram cultivadas a cana e a mandioca, que 

originavam a cachaça, a rapadura, o melado e a rapadura, além da farinha que 

servia como alimento base na dieta dos paraibanos (MELLO, 2002). 

Dentre as diversas propostas de novos modelos, que prezam pela busca 

da soberania e segurança alimentar aliada às cozinhas regionais, pode-se 

destacar o “Slow Food”, movimento mundial iniciado na Itália, fundado por 

Carlo Petrini em 1986, que tomou maior proporção no cenário internacional em 

meados dos anos 1990, cujos objetivos básicos recaem sobre a preocupação 

com o bem-estar, a saúde, o direito ao prazer da alimentação. Neste sentido, o 

“Slow Food” surge como uma ferramenta, que conduz e amplia as perspectivas 

em torno dos modos de produção, bem como de consumo dos alimentos. São 

considerados os aspectos social, culturais, ao voltar-se ao (re)conhecimento da 

produção manual herdada por toda ancestralidade, na busca por resgatar os 

alimentos que estão sendo desprezados, desperdiçados e extintos (PETRINI, 

2009). 

Ainda de acordo com Petrini (2009), vale ressaltar a ecogastronomia, ao 

considerar os alimentos orgânicos sob o ponto de vista do “slow food” com uma 

abordagem em defesa do meio ambiente, ao considerar os critérios: bom, 

relacionado ao sabor; limpo, modo de cultivo cuja maneira de produção não 

prejudica o meio ambiente; e justo ao buscar defender a valorização dos 

produtores familiares, com ênfase em oportunidades de melhorias 

socioeconômicas. 

Enraizado nesta proposta ecogastronômica, Petrini (2009) define a “Arca 

do gosto” (ideia metafórica bíblica acerca de um personagem chamado Noé), 

referindo-se a um catálogo mundial, que identifica, localiza, descreve e divulga 

esses produtos que estão ameaçados, mas que estão vivos e que tenha 

potencial de mercado, frente ao desenvolvimento sócio-econômico de cada 

país.  



 
 

 26 
 

Lévi-Strauss (2010) justificou que a prática de cozinhar é universal. 

Contudo, as cozinhas e o que é preparado no mundo, são culturalmente 

diferentes. O entendimento da cozinha é um percurso individual, no qual a 

sociedade transmite através de comportamentos. Fieldhouse (1996) mencionou 

a cozinha como um estilo de cozinhar, onde são caracterizadas as 

alimentações de determinados grupos sociais. Petrini (2009) afirmou que 

incentivar hábitos saudáveis em torno de alimentos “bons” para quem produz e 

consome, “limpos” e livres de quaisquer venenos prejudiciais a todos os seres 

envolvidos e “justos” economicamente aos agricultores, para o meio ambiente e 

toda sua biodiversidade. 

3  METODOLOGIA 

 

Para melhor entendimento sobre o percurso metodológico e as etapas 

concernentes à aplicação desta pesquisa, a metodologia e os resultados serão 

abordados conjuntamente, no Capítulo 1, conforme recomendação do 

Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(PRODEMA-PARAÍBA).   

O presente trabalho teve como resultado a produção de um artigo 

científico, intitulado “Agroecologia e gastronomia: agricultores familiares e 

consumidores em feiras agroecológicas na capital paraibana”. 
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3.1 CAPÍTULO 1 - ARTIGO CIENTÍFICO 

AGRICULTURA FAMILIAR E GASTRONOMIA: RELAÇÃO ENTRE 
PRODUTORES E CONSUMIDORES EM FEIRAS AGROECOLÓGICAS NA 

PARAÍBA 
 

Resumo: O objetivo da pesquisa foi compreender os fatores que influenciam 
as motivações dos agricultores e consumidores de alimentos em feiras 
agroecológicas e a relação com a gastronomia regional. Foi realizada uma 
pesquisa quali-quantitativa abrangendo três feiras agroecológicas na cidade de 
João Pessoa, Paraíba, Brasil. Para a investigação foram elaborados 
questionários semi-estruturados, aplicados a dois segmentos: produtores e 
consumidores.  Foram realizadas 194 entrevistas, sendo 46 com produtores e 
148 com consumidores. Aplicou-se o teste de Kruskall-Wallis para comparar a 
relação agroecologia e gastronomia regional e a correlação de Kendall para 
testar a influência das respostas no contexto analisado. Verificou-se que a 
maior motivação esteve relacionada ao meio ambiente e saúde sendo mais 
intensa entre consumidores com alto nível de escolaridade. A percepção de 
regionalidade por parte dos entrevistados não foi evidente. Observou-se que a 
gastronomia aliada à agroecologia pode desempenhar um papel importante na 
alavancagem da soberania alimentar da região.  
 

Palavras-chave: Soberania alimentar, Campesinato; Nordeste brasileiro. 

 
Abstract: The objective this research was to understand the factors that 
influence the motivations of the farmers and consumers of food in 
agroecological fairs and the relation with the regional gastronomy. It was made 
a qualitative-quantitative research, encompassing three agroecological fairs in 
the João Pessoa city, Paraíba, Brazil. For the investigation, semi-structured 
questionnaires were applied to producers and consumers. A total of 194 
interviews were conducted, being 46 with producers and 148 with consumers. 
The Kruskal-Wallis test was applied to compare the relationship between 
agroecology and regional gastronomy and Kendall's correlation to test the 
influence of the responses in the analyzed context. It was verified that the 
greater motivation was related to the environment and was more intense in 
consumers with high schooling. The perception of regionality wasn´t evident. It 
was observed that the gastronomy and agroecology can play an important role 
in the leverage of the region´s food sovereignty. 
 

Keywords; Food sovereignty, Peasantry; Brazilian northeast. 

 
Resumen: El objetivo de la investigación fue comprender los factores que 
influyen las motivaciones de agricultores y consumidores de alimentos en ferias 
agroecológicas y la relación con la gastronomía regional. La investigación cuali-
cuantitativa abarcó tres ferias agroecológicas en João Pessoa, Paraíba, Brasil. 
Fueron elaborados cuestionarios semi-estructurado, aplicados para dos 
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segmentos: productores y consumidores. Fueron realizadas 194 entrevistas, 46 
con productores e 148 con consumidores. Se aplicó el test de Kruskall-Wallis 
para comparar la relación agroecología y gastronomía regional y la correlación 
de Kendall para atestiguar la influencia de las respuestas en el contexto 
analizado. Fue verificado que la mayor motivación estuvo relacionada al medio 
ambiente y salud, siendo más fuerte entre consumidores con alto nivel de 
estudios. La percepción de regionalidad por parte de los entrevistados no fue 
evidente. Se observó que la gastronomía junto a la agroecología puede 
desempeñar un papel importante en impulsar la soberanía alimentar de la 
región.  
 

Palabras Clave: Soberanía alimentaria; Campesinado; Nordeste brasileño.  

INTRODUÇÃO 

 

 Um fato preocupante relacionado à alimentação é que o Brasil assumiu 

desde 2008 a indesejável primeira colocação no ranking de maior consumidor 

de agrotóxicos do mundo, e a cada ano que passa aumenta ainda mais esta 

estatística. Em 2015 foi publicado o último dossiê sobre os impactos dos 

agrotóxicos na saúde pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO), apontando para os perigos diretos a todos os sistemas terrestres 

e todas suas formas de vida (CARNEIRO et al., 2015). 

Movimentos contrários ao modelo agroindustrial atual têm demonstrado 

que é possível reverter esta situação de insegurança alimentar que afeta 

principalmente a população mais vulnerável. Uma das alternativas mais 

difundidas é a agroecologia através da agricultura familiar, voltando-se a 

acreditar nos homens e mulheres do campo como agentes de transformação 

de uma realidade local, resgatando suas culturas e modos de produção 

eficazes, saberes, sua culinária, a autoestima e principalmente a saúde e a 

sustentabilidade ambiental (SOUSA et al., 2012). 

Neste sentido, a agroecologia pode ser compreendida como alternativa 

mais viável contrapondo o paradigma atual de agricultura convencional 

implantada pela revolução verde, pois tem o papel de contribuição da obtenção 

de níveis crescentes de desenvolvimento socioeconômico e ambiental, 

aumentando os impactos positivos concernentes à diminuição das 

contaminações exercidas pelos complexos setores agroalimentares existentes 

(CAPORAL, 2004). 
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De acordo com Altieri (2004), o equilíbrio de uma produção sustentável 

na agroecologia deriva da harmonia entre os organismos co-existentes, as 

plantas, o solo, os nutrientes, a energia solar e a umidade. Santos et al. (2014), 

definem as práticas agroecológicas com objetivos bem claros:  

“permanência das famílias no campo e o manejo sustentável dos 

solos, a conservação dos recursos naturais, a valorização dos 

saberes locais e a independência dos pequenos agricultores” (Santos 

et al., 2014, p.34). 

A participação da agricultura familiar no que concerne à produção e 

distribuição de alimentos no Brasil é extremamente significativa. Dados do 

Censo Agropecuário de 2006 apontaram que, 84,4% dos estabelecimentos 

pertenciam a estes agricultores enquanto 16,6%, a agricultura não familiar. Mas 

em relação à área total para a produção, 24,3% estavam na mão da agricultura 

familiar e 75,6% pertenciam ao agronegócio. A produção familiar é responsável 

por 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, com culturas de 

mandioca, feijão, arroz, milho, leite e batata (IBGE, 2009). 

Na Paraíba este modelo começou a ser desenvolvido como forma de 

preservar a história e riqueza das sementes adaptadas às realidades de clima 

a solo no estado na década de 1970 e contou com o apoio de várias 

comunidades e camponeses. No estado, elas são conhecidas como Sementes 

da Paixão e possui, de acordo com dados de 2014, 167 bancos comunitários 

de sementes, possibilitado a sua preservação e garantindo a segurança e 

soberania alimentar dos agricultores familiares de todo o estado (LIMA, 2017).  

Toda riqueza e variedade de alimentos produzidos pela agricultura 

familiar promovem a sustentabilidade ambiental e precisam ser valorizados, 

uma vez que destinam seu excedente à comercialização em feiras 

agroecológicas, contribuindo para melhorias nos cenários socioeconômico e 

cultural. 

As feiras no Brasil são uma realidade, envolvendo determinados fluxos 

de pessoas, informações e mercadorias, onde existe integração entre o meio 

rural, pequenas, médias e grandes cidades, fatos esses importantes para 

cidadãos rurais e urbanos (SANTOS, J., 2013). 

Azevedo (2015) destaca a importância da compra direta dos alimentos 

localmente produzidos observado como uma etapa democrática alimentar, 



 
 

 30 
 

resistindo ao império dos supermercados mantidos pelo agronegócio onde 

seus mais de trinta mil itens são controlados por aproximadamente dez 

corporações transnacionais.  

No que tange à relevância das feiras agroecológicas e a comercialização 

de alimentos como componentes favoráveis a essas melhorias,  existe a 

relação entre produtor e consumidor.  Segundo o Instituto Kairós, que pesquisa 

sobre consumo responsável e economia solidária, existe uma necessidade de 

parceria e união entre consumidores e agricultores na organização das feiras 

agroecológicas, que refletirá no desenvolvimento socioeconômico e cultural 

destes agentes e, sobretudo na preservação ambiental (BADUE; GOMES, 

2011). 

A reaproximação dos trabalhadores rurais com sua produção destinadas 

à comercialização nos centros urbanos fez ressurgir um termo utilizado pela 

primeira vez em 1990, por Tim Lang, denominado de “locavorismo”. Esse termo 

demonstra uma estratégia de fortalecimento da produtividade alimentar local, 

prezando pela consciência da população em valorizar a agricultura familiar de 

base ecológica, incentivando as cadeias curtas de comercialização, 

promovendo o aumento da sustentabilidade local e o desenvolvimento 

socioeconômico e cultural dos agentes envolvidos (AZEVEDO, 2015). 

Brandenburg (2017) aborda a questão da ecologização da agricultura 

que é representada pela mudança de paradigmas pós agroindustrialização do 

setor produtivo de alimentos, transitando do modelo convencional para o 

ecológico e sustentável. Observados os efeitos destrutivos da produção 

convencional, a Europa deu os primeiros passos rumo a agricultura orgânica, 

natural, biológica e biodinâmica. Mais tardiamente esta percepção atingiu a 

América Latina e ações semelhantes aconteceram e estão transformando 

práticas agrícolas nocivas em processos produtivos voltados à recuperação 

socioambiental. 

Um dos modelos reconhecidos mundialmente e que geram empregos e 

estimulam a economia local são chamados de circuitos ou cadeias curtas, onde 

produtor e consumidor nos aspectos social/relacional são aproximados sem 

intermediários. É possível que este circuito curto também seja realizado através 

de no máximo um intermediário, como no caso os restaurantes que revendem, 
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em forma de preparações mais naturais e sem conservantes, os alimentos aos 

seus clientes (DAROLT et al., 2016).  

Ainda de acordo com Menezes (2017), o papel da agricultura familiar no 

estado da Paraíba, desempenha um papel relevante. Aquino e Lacerda (2013) 

demonstram que, dos 490.317 trabalhadores ocupados no meio rural do 

estado, 83,78% desenvolviam suas atividades laborais em estabelecimentos do 

tipo familiar. Já o segmento patronal, com a maior posse das terras 

empregavam 16,22% destes empregos na agropecuária paraibana (IBGE, 

2012). Além disso, dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA, 2017) apontam que no estado da Paraíba existam 14.645 

famílias assentadas em 314 assentamentos rurais num total de 294.672,09 

hectares.  

Por outro lado, dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) da Paraíba, identificaram um aumento 

significativo de alimentos agroecológicos consumidos no estado em 2015, 

representando um aumento de 59% em relação ao ano anterior. O faturamento 

no setor passou de R$ 338 mil em 2014, para R$ 564 mil no ano seguinte, 

demonstrando a significância desse setor produtivo, motivados por um 

consumo mais consciente (SEBRAE, 2016). 

Relacionando-se gastronomia e cultura, é possível perceber o papel 

fundamental da comida, não só para nutrir e garantir a sobrevivência, mas 

como identificação sociocultural. A culinária e a gastronomia têm influenciado o 

crescimento da agroecologia e da agricultura familiar, movimentado 

principalmente pela tendência mundial na busca por alimentos mais saudáveis 

e rastreáveis na origem, pois tem conquistado paladares conscientes. 

Um exemplo de como a gastronomia pode ser um fator promotor de 

desenvolvimento ambiental e cultural pode ser visto no Peru. Naquele país, 

chefs locais se uniram e assinaram um manifesto onde se responsabilizaram 

através da culinária melhorar a natureza, a sociedade, as transmissões de 

conhecimento e suas expressões artísticas. Foi então criado, pela sociedade 

peruana de gastronomia, o Festival Mistura, reconhecido pelo Ministério da 

Cultura do Peru e que se consolidou com o principal evento da América Latina. 

A proposta básica é o resgate de alimentos tradicionais com potencial 

gastronômico através da culinária, incluindo os pequenos agricultores locais, 
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que tem fomentado o aumento do turismo de experiência, permitindo o 

desenvolvimento sustentável (LASATER-WILLE, 2018).  

A existência da integração do segmento gastronômico e rural como 

pressuposto à formação da identidade dos territórios com a relação do que vai 

a mesa proveniente do campo, é mais complexa do que a simples ação de 

plantar, colher e se alimentar. É um agregado de métodos e políticas 

apropriadas ao estímulo do desenvolvimento rural, resultando no 

aperfeiçoamento da agricultura familiar locais (SILVA; ETGES, 2015) 

Um episódio relevante é o movimento mundial iniciado na Itália em 1986, 

em contraposição ao modelo “Fast Food”, denominado de “Slow Food”. Este 

movimento acredita que: 

“a gastronomia está indissoluvelmente associada à política, à 

agricultura e ao meio ambiente e que, através dos convívios e dos 

mais de 100.000 associados interconectados espalhados por 160 

países pelo mundo participam efetivamente nas questões referentes 

à ecologia mundiais e à agricultura” (IRVING; CERIANI, pág. 6, 

2013).  

No movimento Slow Food aspectos culturais e sociais são reconhecidos 

à produção artesanal herdada pelos ancestrais, buscando salvaguardar os 

alimentos desprezados, desconhecidos com potencial nutricional, 

desperdiçados e extintos (PETRINI, 2009). 

Em consonância com a proposta do Slow Food, De Sá et al. (2014) 

citam que “a conquista de uma vida longeva e produtiva aliada à produção 

baseada em princípios éticos é uma tendência que está refletindo no aumento 

da demanda por produtos orgânicos”. É notável que no mundo a produção de 

alimentos orgânicos cresce exponencialmente. Willer e Lernoud (2015) 

apontam que existem mais de 170 países com áreas orgânicas certificadas e 

mais da metade possuem leis e normas bem definidas. 

Tentando aliar conceitos de gastronomia regional e sustentabilidade 

alimentar, este trabalho adentrou questões que envolvem a agroecologia e a 

agricultura familiar sob a perspectiva ambiental. Utilizou-se as feiras 

agroecológicas como campo de desenvolvimento socioeconômico e cultural, 

que promovem a soberania alimentar, uma vez que a culinária e gastronomia 

atuam como fatores propulsores do fortalecimento de vínculos entre os 

protagonistas envolvidos neste processo.  
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 O objetivo deste trabalho foi compreender as relações existentes entre 

agricultores familiares de alimentos orgânicos e consumidores em três feiras 

agroecológicas localizadas em João Pessoa, na Paraíba, bem como investigar 

a relação dos alimentos consumidos nestas feiras agroecológicas com a 

culinária e a gastronomia paraibanas.  

METODOLOGIA 

 

Para a realização do presente estudo foi realizada uma pesquisa de 

caráter exploratório-descritivo, que descreveu os fatos e fenômenos de 

determinada realidade (GIL, 2002). A pesquisa caracterizou-se como quali-

quantitativa.  

Como campo de experimentação foram consideradas três feiras 

agroecológicas da cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, região 

Nordeste do Brasil. As feiras escolhidas eram estritamente agroecológicas e 

estavam localizadas nos seguintes bairros: Castelo Branco (Associação 

Ecovárzea), Bessa (Associação Ecosul) e Bairro dos Estados (Associação dos 

Agricultores Orgânicos da Zona da Mata e Agreste Paraibano). Os critérios 

para as escolhas destas feiras foram motivados por serem as únicas que são 

formadas por apenas uma única associação de produtores. As 13 demais feiras 

existentes na cidade são formadas por mais de uma associação e por isso não 

foram consideradas como campo amostral. 

Para a investigação nas feiras agroecológicas foram elaborados 

questionários semi-estruturados. Segundo Boni e Quaresma (2005), as 

entrevistas semiestruturadas são aquelas em que as questões são flexíveis e 

permitem uma maior profundidade, obtendo mais informações que possam 

direcionar para o alcance dos objetivos propostos no estudo. Para resultados 

mais precisos, foram incluídas questões de caráter quali-quantitativo.  

Para produção das entrevistas foram respeitadas as normativas do 

Comitê de Ética de Pesquisas com Seres Humanos, conforme (BRASIL, 2016). 

As entrevistas só foram conduzidas após a aprovação do projeto pelo Comitê 

de Ética da UFPB, o qual encontra-se registrado sob o Nº 2.512.424. Só foi 

permitida a inclusão de participantes na pesquisa que lessem e assinassem o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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Os questionários foram aplicados a dois segmentos: 

agricultores/expositores de alimentos e consumidores.  Na fase de entrevista 

com os agricultores e agricultoras foram investigadas as principais motivações 

na produção de alimentos, principais formas de escoamento da produção, 

principais dificuldades encontradas, renda mensal, entre outros. Para as 

entrevistas envolvendo os consumidores foram investigadas questões como as 

principais motivações de consumo, alimentos adquiridos, as principais 

insatisfações encontradas neste tipo de comércio, o valor semanal gasto com 

alimentos orgânicos, a relação dos alimentos comparados com a culinária 

paraibana, dentre outras.  

A primeira feira estudada foi a Feira Agroecológica da ECOVÁRZEA 

(Associação dos Agricultores e Agricultoras Agroecológicos da Várzea 

Paraibana), cuja associação está sediada em Cruz do Espirito Santo, Paraíba. 

A feira é montada no bairro Castelo Branco III, no Campus I da Universidade 

Federal da Paraíba – UFPB, próximo ao Diretório Central dos Estudantes 

(DCE) e ao Restaurante Universitário (RU). A feira tem periodicidade semanal 

e ocorre todas as sextas feiras, no horário entre 04h00min e 12h00min. Nesta 

feira foram realizadas 83 entrevistas, da quais 21 com os agricultores e 62 com 

consumidores.  

A segunda feira agroecológica alvo desta pesquisa foi a Feira 

Agroecológica da Associação dos Agricultores e Agricultoras Agroecológicos 

do Litoral Sul Paraibano (ECOSUL). Esta associação de agricultores está 

situada no município de Pitimbu, estado da Paraíba. A feira é realizada no 

bairro do Bessa e fica localizada no estacionamento da Igreja Nossa Senhora 

de Nazaré, em frente ao Shopping Ponce de Leon. Sua periodicidade é 

semanal, aos sábados, no horário entre 04h00min e 10h00min. Neste local 

foram realizadas 55 entrevistas, sendo 15 com os agricultores e 40 com 

consumidores. 

A terceira feira investigada foi a Feira Agroecológica do Bairro dos 

Estados (Associação dos Agricultores Orgânicos da Zona da Mata e Agreste 

Paraibano), localizada no município de Pedras de Fogo, Paraíba. A feira é 

realizada nas dependências do Shopping SEBRAE, com periodicidade 

semanal, às quartas-feiras, no turno vespertino, entre 12h00min e 18h00min. 
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Nesta feira foram efetuadas 56 entrevistas, sendo 10 com os agricultores e 46 

com os consumidores.  

Totalizando-se as três feiras agroecológicas, foram realizadas 194 

entrevistas (n=194), sendo 46 entrevistas com agricultores/expositores e 148 

entrevistas com consumidores. 

Os dados foram analisados de forma descritiva, através do teste de 

hipóteses. Os resultados médios de cada feira comporam as réplicas (3 feiras, 

portanto 3 réplicas), e os indivíduos entrevistados foram utilizados para calcular 

a média ou frequência para cada réplica. Os dados binários do questionário 

foram transformados em frequências de clientes que disseram sim ou não para 

a análise estatística. 

Os dados foram previamente testados quanto à normalidade e 

homocedasticidade da variância e não atingiram a premissa para testes 

paramétricos. Para compreender o perfil dos consumidores foram avaliados 

alguns itens, como renda média, gasto médio nas feiras, frequência de 

visitação às feiras, motivação para participar das feiras, principais alimentos 

adquiridos, percepção sobre aparência e sabor do alimento e insatisfações em 

função das categorias renda, nível de escolaridade ou faixa etária. Para essas 

variáveis utilizou-se o teste de Kruskall-Wallis.  

 Os dados de renda e gasto, foram transformados a partir dos 

questionários de categóricos para numéricos ordinais, para obtenção da média. 

Para entender quais fatores motivacionais foram mais correlacionados com a 

escolaridade e renda, transformou-se a escolaridade e renda em dados 

numéricos ordinais, e aplicou-se a correlação de Kendall, indicada para dados 

ordinais. 

Uma análise de correspondência foi realizada para conhecer a relação 

entre os alimentos comprados pelos clientes e os pratos produzidos, através de 

uma matriz com a presença e ausência da compra do alimento por cada cliente 

e uma matriz da citação ou não do prato pelo cliente. A matriz foi realizada com 

os pratos considerados como participantes da cultura regional: Galinha de 

capoeira, favada e rubacão. 

Para entender o perfil dos produtores agrícolas, utilizou-se o teste de 

Kruskall-Wallis sobre a frequência nas feiras, renda, motivação para participar 
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das feiras e forma de escoamento. Todas as análises estatísticas foram 

realizadas no software livre R (versão 3.4.3). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os primeiros resultados versam sobre os agricultores. No levantamento 

realizado junto aos agricultores que estavam presentes nos dias de feira, foram 

realizadas 46 pesquisas, onde foram identificados que a maioria dos 

associados foi do sexo masculino (65%), representando 30 agricultores e 16 

agricultoras (35%). Na feira da Ecovárzea foram encontrados 21 expositores, 

sendo 15 homens e seis mulheres; na feira Ecosul foram totalizados 15 

expositores, sendo dez homens e cinco mulheres; e na feira do Agreste e Mata 

Sul contabilizou-se dez expositores, sendo cinco homens e cinco mulheres.  

No quesito renda familiar dos agricultores na Associação da Ecovárzea 

dos 21 agricultores, sete (33,33%) responderam que ganham até um salário 

mínimo ao mês; seis (28,57%) tem faturamento de um a dois salários mínimos; 

quatro (19,04%) faturam de dois a três salários; e apenas dois agricultores 

(9,52%) faturam quatro salários mínimos ou mais. Na Ecosul, dos 15 

agricultores, um agricultor (6,67%) afirmou receber até um salário mínimo 

mensal; nove (60,00%) responderam que a renda gira em torno de um a dois 

salários; e cinco (33,33%) responderam receber de dois a três salários 

mínimos. Nesta feira nenhum agricultor afirmou ter renda igual ou superior a 

quatro salários mínimos. Na feira da Associação do Agreste e Mata Sul, dos 

dez expositores, cinco (50,00%) responderam obter renda de um a dois 

salários, e cinco (50,00%) afirmaram receber de dois a três salários mínimos 

mensais. Também nesta feira não foi detectado nenhum agricultor que 

obtivesse renda igual ou superior a quatro salários mínimos.  

Esses dados sobre a renda mensal obtida pelos agricultores com a 

venda desses alimentos orgânicos reforça a necessidade de implementação de 

mais políticas de valorização e subsídios a estes tipos de alimentos. A 

consequência da adoção de tais práticas seria o estreitamento das relações 

entre agricultores e consumidores, além de ganhos potenciais em saúde e 

meio ambiente. Dada a qualidade deste tipo de alimento, isento de 

contaminantes químicos e por isso com elevada qualidade nutricional, talvez 
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fosse esperado uma renda maior, uma vez que, teoricamente, esses alimentos 

possuem maior agregação de valor quando comparados aos alimentos 

cultivados de forma tradicional, não-orgânica, e comercializados em redes 

atacadistas.  

No caso da Ecovárzea, em pesquisa anterior realizada por Oliveira 

(2006), houve a seguinte demonstração de renda: 10% (dois agricultores) 

apresentavam meio salário mínimo, 35% (sete agricultores) entre meio a um 

salário, 50% (dez agricultores) de um a três e 5% (um agricultor) não 

apresentou renda, numa amostra de 20 famílias. Portanto é possível afirmar 

que, num período compreendido de 12 anos, entre os anos de 2006 e 2018, 

houve incremento apenas de um expositor e não houve um aumento 

significativo de renda. Este dado demonstra que se faz necessário um maior 

acompanhamento de políticas públicas e adoção de ações estratégicas junto 

às associações para qualificar e aumentar a renda destes trabalhadores rurais.  

Na figura 1 é possível observar que quanto mais tempo o trabalhador 

tem como agricultor, maior a renda. De acordo com o teste a posteriori do 

Kruskall-Wallis, produtores com menos de cinco anos de atividade 

apresentaram uma renda significativamente menor em relação aos com cinco a 

dez anos. No mesmo teste, para produtores com mais de 20 anos de 

agricultura familiar, a renda não diferiu dos produtores com 10 a 15 anos na 

mesma atividade. Todavia, o ponto mais alarmante a ressaltar desse gráfico 

refere-se à estabilização da renda. Produtores que trabalham no setor da 

agricultura familiar entre cinco e 20 anos não apresentam rendas maiores que 

2,5 salários mínimos. Este dado é preocupante pois pode ser considerado um 

grande dificultor para a permanência de trabalhadores no setor, especialmente 

para o jovem camponês que, podem enxergar nessa renda, pouco estímulo 

para continuar no setor da agricultura familiar, agravando situações de êxodo 

rural.  
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Figura 1 - Correlação entre a renda mensal dos agricultores e o tempo 
como agricultor agroecológico em feiras agroecológicas de João 
Pessoa, Paraíba, Brasil, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em vista que esta renda declarada pelos agricultores ficou 

demonstrada que, no contexto geral, existem dificuldades que limitam o 

incremento dos proventos advindos da agricultura familiar. Fatores como o 

desinteresse dos mais jovens em ajudar os pais, e o próprio incentivo dos pais 

para que eles estudem e não permaneçam no campo, a falta de qualificação, 

conformismo com a situação, falta de planejamento financeiro, idade avançada 

de alguns agricultores, falta de criatividade e inovação são alguns percalços 

limitadores do aumento da renda. 

Em uma comparação sociológica feita por Darolt et al. (2016) entre 

brasileiros e franceses, foi demonstrado que o perfil dos agricultores desses 

dois países é discrepante. Agricultores na França são considerados neorurais 

de origem e influência urbana, renda e educação mais elevadas, com melhor 

interação ao meio urbano, enquanto a agricultura familiar no Brasil tem a 

maioria dos agricultores ecológicos com origem no meio rural, com 

escolaridade e renda baixas.  

Uma alternativa para aumentar a renda dos agricultores familiares na 

Paraíba seria uma maior adesão dos agricultores em programas 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados de pesquisa. 
*Renda média expressa de acordo com o salário mínimo vigente no 
Brasil em setembro de 2018, equivalente a R$954,00. 
**Tempo como produtor expresso em anos. 
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governamentais, como o Plano de Alimentação Escolar (PNAE) e o Plano de 

Aquisição de Alimentos (PAA). Esses programas surgem como opções para o 

escoamento da produção, evitando assim as perdas e desperdícios no campo, 

além de enriquecerem a merenda escolar, visto que, por lei, 30% dos alimentos 

comprados pelas instituições governamentais devem ser provenientes da 

agricultura familiar (BRASIL, 2016). 

No que se refere ao escoamento da produção dos alimentos 

agroecológicos, as feiras foram consideradas as principais ferramentas para 

comercialização para os agricultores. Por conseguinte, mediante a valorização 

e comercialização desses alimentos nas feiras da cidade de João Pessoa, foi 

possível observar melhorias socioeconômicas dos agricultores familiares locais. 

Também foi detectada que apenas uma minoria de agricultores (10,87%) vende 

diretamente seus alimentos para atravessadores. No entanto, os agricultores 

adeptos desta prática, afirmaram que esta forma de escoamento gera baixa 

lucratividade, o que torna a atividade insustentável do ponto de vista financeiro. 

A comercialização destes alimentos orgânicos frente às necessidades dos 

consumidores locais estimula os agricultores familiares a desenvolverem esta 

relação de confiança, possibilitando o estímulo das cadeias curtas de 

comercialização (DAROLT et al., 2016) pois agrega valor ao que é vendido, 

aumentando o nível de exigência no sentido de proporcionar os melhores 

alimentos para sua comercialização. 

Na figura 2 estão representados o tempo de agricultura familiar e as 

principais motivações dos agricultores para produzirem alimentos orgânicos. 

Dos 46 agricultores participantes da pesquisa, foram identificados quatro 

agricultores (8,70%) com menos de cinco anos na atividade; nove agricultores 

(19,57%) entre cinco e dez anos; 14 (30,43%) entre 11 e 20 anos; e 19 

agricultores (41,30%) com mais de 20 anos de experiência na agricultura 

familiar.  

Observou-se que quanto maior o tempo como produtor agroecológico 

amplia-se a visão do agricultor, havendo mais citações para sua motivação, 

como a renda (total de 12 citações) e outros, como alimento saudável para os 

clientes e saúde própria, e preocupação com o meio ambiente, totalizando 

ambas, 22 citações. A manutenção dos hábitos de geração familiar obteve 

apenas quatro citações e as mesmas foram feitas somente por agricultores 
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com mais de 20 anos na atividade, o que demonstra seu maior 

amadurecimento sobre o assunto. Portanto, a renda e uma alimentação 

saudável, livre de componentes tóxicos parecem um fator preponderante para 

a inserção dos agricultores no modelo agroecológico. 

 

Figura 2 - Gráfico comparativo entre o tempo de agricultura familiar e as principais 
motivações em produzir alimentos agroecológicos em feiras agroecológicas de 
João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2018.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando questionados sobre as principais dificuldades encontradas em 

produzir alimentos orgânicos, percebeu-se que 17% das repostas relataram o 

pouco incentivo e/ou programas de apoio governamental nas práticas 

agroecológicas desenvolvidas nos assentamentos. Outra dificuldade 

encontrada foi em relação às pragas, pelo fato de não ser permitido o uso de 

produtos químicos. A seca e a falta d´água também foram fatores que 

dificultam o cultivo de alimentos orgânicos, pois nem todos possuem 

abastecimento de água durante os períodos de escassez, acarretando em 

perdas econômicas da produção. Outros relatos foram relacionados ao não 

desenvolvimento dos plantios e à falta da renda familiar, que nem sempre é 

possível reverter para melhorias e aumento da produção.  

Esses dados e relatos reforçam o argumento da necessidade de mais 

investimentos e políticas voltadas para o setor, para que este tipo de segmento 

não seja desestimulado. A importância das feiras agroecológicas vai além de 

uma abordagem nutricional ou de qualidade de alimento. São espaços de 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados de pesquisa.  
*Tempo como produtor expresso em anos. 
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resistência da agricultura frente ao monopólio dos grandes cultivos, que 

contribuem para a tradição e transmissão de conhecimentos, além de 

preservarem a cultura alimentar e reforçarem a soberania alimentar de uma 

região.  

Em relação à análise dos dados dos consumidores, é preciso considerar 

inicialmente o perfil e as implicaturas sociais, advindas da realidade desses 

atores, isto é, sua relação com o consumo dos alimentos orgânicos. Desta 

forma, os primeiros dados apontaram que, dos 148 consumidores que 

participaram das entrevistas, 97 declararam-se do gênero feminino (65%) e 51 

(35%), do gênero masculino. Esses dados revelaram uma maioria feminina 

presente nas feiras em busca de alimentos. No entanto, ao observar que 35% 

dos respondentes nesta pesquisa foram do gênero masculino, pode-se incitar 

uma reflexão sobre a participação, ainda que tímida, do universo masculino na 

escolha da alimentação. Esse dado foi considerado importante e alertou que, 

neste tipo de ambiente de comercialização de alimentos, o público masculino 

pode estar mais participativo e preocupado com a qualidade da alimentação.

 Outro tópico avaliado foram as motivações que levam o consumidor a 

procurar este tipo de alimento orgânico. Os dados estão expressos na figura 3.  
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Figura 3: Motivações para a compra de alimento 
orgânico relacionados com a escolaridade, em feiras 
agroecológicas de João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico da figura 3 mostra a correlação entre a motivação pela compra 

do alimento e o nível de escolaridade do consumidor. O coeficiente de 

correlação na figura varia de -1 a +1. Valores próximos de -1 significam 

correlação negativa (cor vermelha), enquanto valores próximos a +1 significam 

correlação positiva (cor azul). Valores muito próximos a zero significam 

ausência de correlação.  

O p-Value para testes de correlações significativos (p<0.05) comprovou 

que a variável X, nesse caso a escolaridade, afetou significativamente a 

variável Y, que está expressa pelo número de citações. Observa-se assim que 

a escolaridade afetou significativamente e de forma positiva as citações sobre o 

meio ambiente (r=0.5, p=0.01). Quanto maior foi a escolaridade dos 

entrevistados, maior também foi o número de citações sobre a importância do 

meio ambiente. 

Da mesma forma, a escolaridade afetou positivamente as citações sobre 

valorização da agricultura familiar (r=0.38, p=0.04) e saúde (r=0.54, p=0.02). Já 

as citações sobre sabor (r=0.14, p=0.57) e preço (r=-0.06, p=0.77) não foram 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados 
da pesquisa. 
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significativas, o que significa que não foram considerados fatores importantes 

para o consumidor.  

O número de citações de outros fatores foi inversamente correlacionado 

com a escolaridade (r=-0.42, p=0.03), ou seja, níveis mais baixos de 

escolaridade estiveram mais relacionados com outros fatores do que por 

exemplo com o meio ambiente, a saúde e a valorização da agricultura familiar. 

Quanto maior foi a escolaridade dos entrevistados, menor foi a citação de 

outros fatores. 

De acordo com as análises estatísticas, o meio ambiente, a valorização 

da agricultura familiar e a saúde foram significativamente mais citados à 

medida que se aumentou o nível de escolaridade dos entrevistados. Observou-

se que não houve correlação das citações para sabor e preço com nível de 

escolaridade mais alto. Estes dados mostram que o consumidor destas feiras 

com alto grau de escolaridade se importava mais com questões voltadas ao 

meio ambiente, à valorização da agricultura familiar e à saúde do que com 

preço ou sabor dos alimentos vendidos.  

Pode-se afirmar que os consumidores de alimentos orgânicos que 

frequentam estas três feiras agroecológicas da cidade de João Pessoa na 

Paraíba têm seus propósitos voltados para melhorias de qualidade de vida. E 

esta motivação está intimamente ligada à saúde. Dos fatores avaliados, o que 

mais se destacou foi o nível de escolaridade. Isso justifica-se uma vez que 

quanto mais esclarecidos e escolarizados, mais os consumidores tornam-se 

conscientes e sensíveis no tocante ao consumo dos produtos orgânicos. 

Por este dado reforça-se que políticas de educação ambiental 

relacionadas à educação alimentar sejam cada vez mais discutidas e 

ampliadas em todos os segmentos da educação brasileira. Formar indivíduos 

conscientes dos alimentos que consomem e de toda cadeia que está por trás 

do alimento, também reforça a ideia de uma nação soberana.  

De acordo com a Figura 4, percebe-se que houve diferença significativa 

da renda entre os níveis de escolaridade (Kruskal-Wallis chi-squared = 10.385, 

df = 4, p-value = 0.03442). Dentre as categorias de escolaridade, os 

respondentes com nível superior completo e pós-graduação apresentaram 

rendas significativamente maiores que os clientes com escolaridade de nível 
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fundamental completo e superior incompleto (teste de comparações pareadas a 

posteriori, p<0.05). 

 

Figura 4: Demonstrativo da comparação entre a renda média e 
escolaridade de consumidores em feiras agroecológicas de 
João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de, na maioria das vezes, as rendas mais altas estarem 

associadas a pessoas com alta escolaridade, isso nem sempre é verdadeiro. 

Pessoas com renda alta podem ter baixa escolaridade, o que também afeta o 

padrão de respostas, e a ausência de efeito da renda. Entretanto, o efeito da 

escolaridade sobre as respostas da motivação mostrou que, quanto maior a 

escolaridade, mais convergentes são as respostas. Indivíduos com 

escolaridade alta sabem o que os motiva, enquanto indivíduos com 

escolaridade baixa são mais confusos nas respostas e citam outros fatores 

além dos inseridos no questionário. 

Vale salientar que, para o crescente aumento do consumo dos alimentos 

orgânicos, a motivação e escolaridade foram fatores determinantes, que 

auxiliavam na busca por melhor qualidade de vida e de alimentação. 

Quanto ao aspecto cultural, emergente nos modos de vida e da 

identidade da comunidade local, vale salientar a relação existente entre a 

aquisição de alimentos orgânicos e a utilização desses para preparação de 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da 
pesquisa. 
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pratos da gastronomia local. Atala (2017) cita que o sucesso de um excelente 

prato parte de uma concepção bem simples: o ingrediente no seu melhor 

momento. Neste raciocínio, a feira agroecológica é o local ideal onde a 

comunidade tem acesso direto a estes alimentos, comprados diretamente do 

produtor e, por isso, haveria ganhos quanto ao frescor e sabor. 

Neste sentido, buscou-se analisar a relação dos consumidores e o 

preparo dos alimentos comprados nas feiras agroecológicas da cidade de João 

Pessoa. É cada vez mais evidente no mundo atual o papel da culinária e da 

gastronomia na concepção de como os alimentos são produzidos e, 

principalmente quanto a sua origem, pois estes fatores são determinantes para 

criação de pratos mais saborosos e saudáveis (IRVING; CERIANI, 2013). 

É possível observar no gráfico da Figura 5 que a percepção de uma 

culinária regional por parte dos entrevistados não foi tão evidente. Nesta 

pesquisa, foram considerados como pratos típicos da culinária paraibana a 

galinha de capoeira, a favada e o rubacão. Destes, apenas o rubacão e a 

galinha de capoeira foram citadas, totalizando 18% das citações que mais se 

aproximam de preparações paraibanas. Macaxeira e salada, que tiveram 

grandes citações, com 34% e 29%, respectivamente, são preparações comuns 

no Brasil inteiro. O feijão verde, muito comum na Paraíba e citado por 29 

respondentes (19%), também é encontrado facilmente nos demais estados 

brasileiros e por isso não pode ser considerado como um prato típico 

paraibano. O fato é que ainda não está claro e não existem delimitações 

precisas sobre o que é a culinária paraibana, embora os elementos de sua 

regionalidade sejam comumente encontrados nas feiras agroecológicas 

pesquisadas na capital paraibana. 
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Figura 5: Consumo de produtos orgânicos das feiras 
agroecológicas e sua relação com preparos da gastronomia 
regional em feiras agroecológicas de João Pessoa, Paraíba, 
Brasil, 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste sentido, o estado da Paraíba tem promovido ações, como a 

criação de cursos superiores de gastronomia, onde a pesquisa e extensão 

começam a introduzir estudos que demonstram o quanto é essencial a 

autovalorização dos costumes alimentares locais, desenvolvendo a autoestima 

da população cada vez mais consciente da importância de suas riquezas.  

Faz-se importante que a culinária e a cultura alimentar de uma região 

seja facilmente reconhecida pelo seu povo, independente da instância ou 

região estudada. A inserção da educação alimentar para uma população, 

abrangendo todas suas vertentes, desde produção, sanidade e qualidade do 

alimento, bem como a cultura alimentar, podem ser importantes para que, num 

mundo tão globalizado, a tradição no consumo de alguns alimentos não sejam 

perdidas com o passar das gerações.  

Movimentos do “slow food” são importantes, com ações voltadas para os 

ingredientes tradicionais com riscos de extinção, tendo em vista os modos de 

consumo alimentar atuais. Além disso, apresenta um olhar de resgate e 

revalorização através da gastronomia, preservando as tradições e culturas 

locais (PETRINI, 2009). 

O sentimento de pertencimento que estão ligados ao território e a 

culinária, presentes no imaginário popular, modificam as diversas regiões onde 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa. 
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é possível encontrar saberes e sabores inimagináveis e particulares. As 

relações envolvidas ao alimentar-se, permeiam novas relações e fortalecem 

vínculos existentes e os benefícios sociais se entrelaçam em contínuo 

empoderamento dos atores envolvidos (SILVA; ETGES, 2015). 

Pode-se dizer que a discussão envolvendo as feiras agroecológicas e 

alimentos orgânicos, relacionados com a gastronomia de uma região, podem 

levantar debates importantes e acenar para políticas públicas que sejam 

emergentes nessa área. Valorizar o alimento orgânico, em toda sua cadeia, 

desde sua concepção, passando pelo cultivo até a comercialização e consumo 

pelo consumidor, com especial atenção ao segmento da agricultura familiar, 

deveriam ser prioridades para toda sociedade que busca um desenvolvimento 

sustentável.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escolaridade e a renda foram fatores determinantes para o consumo 

de alimentos agroecológicos nas feiras pesquisadas na capital paraibana, mas 

de acordo com pesquisas em outros estados e no Brasil esta realidade não é 

diferente. É preciso ampliar a oferta de feiras agroecológicas para que estes 

alimentos possam se tornar mais atrativos financeiramente às famílias mais 

carentes que, dada sua condição econômica, não podem ter maiores gastos 

com alimentos de qualidade para suas residências.  

Ações do governo devem ser mais constantes e pontuais, com mais 

investimento e apoio aos agricultores familiares. Faz-se necessário que a renda 

média dos agricultores seja aumentada para incentivar sua permanência no 

segmento.   

 A gastronomia local questionada durante a pesquisa, demonstrou que a 

população frequentadora das feiras reconhece parcialmente quais são os 

alimentos ou pratos típicos do seu estado, citando elementos que não são tidos 

como preparações locais.  

Percebeu-se que ainda soa muito subjetivamente o que de fato é local e 

o que é comum no nordeste brasileiro, demonstrando a necessidade de mais 

estudos que caracterizem as particularidades da cozinha regional paraibana.  



 
 

 48 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALTIERI, M. A. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura 
sustentável. 5.ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004. 
 
AQUINO, J.R.; LACERDA, M.A.D. e Lima, J.R.F. Agricultura familiar no estado 
da Paraíba: uma análise a partir de tabulações especiais do censo 
agropecuário 2006. Trabalho apresentado na 51ª SOBER. Belém, 21 a 24 de 
julho de 2013. 
 
AZEVEDO, E. DE. O ATIVISMO ALIMENTAR NA PERSPECTIVA DO 
LOCAVORISMO. Ambiente & Sociedade, São Paulo, v. 18, n. 3, p. 81-98, set. 
2015.  
 
BADUE, A. F. B.; GOMES, F. F. F. Parceria entre Consumidores e 
Produtores na Organização de Feiras. São Paulo: Instituto Kairós, 2011. 
 
BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Decreto no 1.946, de 28 de junho de 
1996. Cria o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF), e dá outras providências. Diário Oficial da União, Seção 1, 
1/7/1996, Página 11854. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1946.htm>. Acesso em 03. Mai. 
2018. 
 
______. CASA CIVIL. Decreto n. 6.323, de 27 de dezembro de 2007. 
Regulamenta a Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Dispõe sobre a 
agricultura orgânica, e dá outras providências.  Brasília, 27 de dezembro de 
2007. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/leis/2003/L10.831.htm> 
 
______. CASA CIVIL. Lei nº 11.346 de 15 de setembro de 2006b. Cria o 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em 
assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras providências. 
Diário Oficial da União. Brasília, DF, 25 jul. 2006. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11346.htm> 
acesso em 19 Out. 2017. 
 
______. CASA CIVIL. Lei nº 11.326 de 24 de julho de 2006a. Estabelece as 
diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 
Empreendimentos Familiares Rurais. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 25 
jul. 2006. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11326.htm>. Acesso em 03. Mai. 2018. 
 
______. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. 
Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Disponível 
em:<http://www.agricultura.gov.br>.>. Acesso em: 03 de ago. 2018. 
 
______. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. Câmara 
Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica. Brasil Agroecológico: 



 
 

 49 
 

Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo): 2016-2019. 
Brasília, DF: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2016. 89p. 
 
______. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À 
FOME. Segurança alimentar e nutricional: trajetória e relatos de construção 
de uma política nacional. Brasília, 2008. 86p. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/backup/arquivos/revistasan.pdf>. Acesso em: 03 de 
abr. 2018. 
 
BONI, V.; QUARESMA, S. J. Aprendendo a entrevistar: como fazer entrevistas 
em ciências sociais. Em Tese: Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos em 
Sociologia Política da UFSC, v. 2, n. 1, jan/jul 2005, p. 68-80. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/emtese/article/viewFile/18027/16976> 
Acesso em: 28 jul. 2016. 
 
BRANDENBURG, A. Ecologização da agricultura familiar e ruralidade. In: 
DELGADO, G. C.; BERGAMASCO, S. M. P. P. (Org.). Agricultura Familiar 
Brasileira: Desafios e Perspectivas de Futuro. Brasília: Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, 2017. 
 
CAPORAL, F. R. Superando a revolução verde: a transição agroecológica no 
estado do Rio Grande do Sul, Brasil. In: CAPORAL, F. R., COSTABEBER, J. A. 
(Org.). Agroecologia e extensão rural: contribuições para a promoção do 
desenvolvimento rural sustentável. Brasília: MDA/SAF/DATER/IICA, 2004. 
 
CARNEIRO, F. F.; AUGUSTO, L. G. da S.; RIGOTTO, R. M. et al (Org.) Dossiê 
ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. Rio de 
Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015. 
 
CARVALHO, M.C.; LUZ, M. T. Simbolismo sobre “natural” na alimentação. 
Ciência & Saúde Coletiva, v. 16, n. 1, pp. 147-154, 2011. 
 
DAROLT, M. R. et al. ALTERNATIVE FOOD NETWORKS AND NEW 
PRODUCER-CONSUMER RELATIONS IN FRANCE AND IN BRAZIL. 
Ambiente & Sociedade, São Paulo, v. 19, n. 2, p.1-22, jun. 2016. 
 
DE SÁ, M. A.; GONÇALVES, E.B.; SOUZA, V.A.B; LAPOLLI, E.M. Produtores 
orgânicos e a sustentabilidade. Revista Brasileira de Agroecologia, [S.l.], v. 
9, n. 2, sep. 2014. 
 
DIEZ-GARCIA, R. W.; CASTRO, I. R. R. de. A culinária como objeto de estudo 
e de intervenção no campo da Alimentação e Nutrição. Ciência & Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p.91-98, jan. 2011. 
 
FIELDHOUSE, P. Food and nutrition: customs and culture. London: Chapman 
& Hall; 1996. 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4a Edição - São Paulo:Atlas, 
2002. 
 



 
 

 50 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 
Agropecuário 2006. Agricultura Familiar: primeiros resultados - Brasil, 
grandes regiões e unidades da federação. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. 
 
______. Censo Agropecuário 2006. Brasil, grandes regiões e unidades da 
federação – segunda apuração. Rio de Janeiro: MPOG/IBGE, 2012. 774p.  
 
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS ASSENTAMENTOS DA REFORMA 
AGRÁRIA. INCRA. Disponível em: < 
http://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php> Acesso em: 15 Abr. 2016. 
 
IPIRANGA, A. S. R.; LOPES, L. L. S.; SOUZA, E. M. de. A experiência estética 
nas práticas culinárias de uma organização gastronômica. Organizações & 
Sociedade, Salvador, v. 23, n. 77, p. 191-210, jun. 2016.  
 
IRVING, J.; CERIANI, S. Manual do slow food. Disponível em: 
<http://www.slowfoodbrasil.com/slowfood/manual-do-slow-food>. Acesso em 10 
de Jul. 2018. 
 
LASATER-WILLE, A. the presentation of the chef in everyday life: socializing 
chefs in Lima, Peru. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 
58, n. 3, p.233-243, jun. 2018. 
 
LÉVI-STRAUSS, C. O cru e o cozido: Mitológicas 1. São Paulo: Cosac & Naif, 
2ª, 2010. 
 
LIMA, A. B. de. Camponeses e feiras agroecológicas na Paraíba. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas/Departamento de Geografia. São Paulo, 2017. 
 
MENEZES, M. A. de. Agricultores expropriados: terra, migrações e trabalho. In: 
DELGADO, G. C.; BERGAMASCO, S. M. P. P. (Org.). Agricultura Familiar 
Brasileira: Desafios e Perspectivas de Futuro. Brasília: Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, 2017. 
 
MILLER JR, G. T. Ciência Ambiental. Tradução de: All Tasks. Revisão técnica 
de: DELITTI, Welington Braz Carvalho. 11ª ed. São Paulo: Cengage Lerning, 
2008. 
 
NEVES, D. P. Agricultura familiar. In: CALDART, Roseli Salete et al (org). 
Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola 
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012. 
 
OLIVEIRA, J. R. de. Assentamentos rurais em busca da sustentabilidade: um 
estudo de caso sobre o processo de transição agroecológica no Projeto de 
Assentamento Dona Helena, município de Cruz do Espírito Santo-PB. Coleção 
Humanidades. João Pessoa: Editora da UFPB, 2013. 
 
PETRINI, C. Slow Food: princípios da nova gastronomia. São Paulo: Editora 
SENAC, São Paulo, 2009. 248p.  



 
 

 51 
 

 
SANTOS, J. E. dos. Feiras livres: (re)apropriação do território na/da cidade, 
neste período técnico-científico-informacional. Geografia Ensino & Pesquisa, 
Santa Maria, v. 17, n. 2, p.142-153, 17 set. 2013. 
 
SANTOS, C. F. dos et al. A agroecologia como perspectiva de sustentabilidade 
na agricultura familiar. Ambiente & Sociedade, São Paulo, v. 17, n. 2, p.33-52, 
jun. 2014. 
 
SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Vendas 
de produtos agroecológicos crescem 59% na Paraíba. Disponível em: 
<http://www.pb.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/PB/vendas-de-produtos-
agroecologicos-crescem-59-na 
paraiba,feda7e17e1c73510VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 24 
de Jul. de 2017. 
 
SILVA, R. DO N. E, ETGES, V. E. DO CAMPO À MESA: REFLEXÕES SOBRE 
AGRICULTURA FAMILIAR E GASTRONOMIA, REDES – Revista do 
Desenvolvimento Regional, Santa Cruz do Sul, v. 17, n. 3, p. 142 - 153, 
set/dez 2012. 
 
SOUSA, H. S, LIMA, E. R. V de, DANTAS, J. P., SASSI, R. Avaliação de 
impactos ambientais da agricultura familiar. In: LIMA, E. R. V. de (org). Dilemas 
ambientais decorrentes do uso e ocupação no litoral da Paraíba. Volume 
2. Editora Universitária UFPB. João Pessoa, 2012. 209 p. 
 
TRICHES, R. M.; Grisa, C. Entre mudanças e conservadorismos: uma análise 
dos programas de aquisição de alimentos (PAA e PNAE) a partir da retórica da 
intransigência. REVISTA NERA – Presidente Prudente. ANO 18, Nº. 26 – 
EDIÇÃO ESPECIAL, p. 10-27, 2015.  
 
Willer, H.; Lernoud, J. The World of Organic Agriculture. Statistics and 
Emerging Trends 2015. FiBL, Frick, and, IFOAM – Organics International, 
Bonn, 2015. 

 

  



 
 

 52 
 

4 RECOMENDAÇÕES 

 

A partir do exposto neste trabalho, fica evidente que a culinária e a 

gastronomia aliadas à agroecologia são ferramentas fundamentais para uma 

maior expansão das práticas ecológicas no campo em busca de soberania e 

segurança alimentar. 

Trazer à tona discussões e ações que valorizam a agricultura familiar, 

resgatando a sua fundamental importância que é alimentar o brasileiro, 

motivará que futuras gerações de agricultores permaneçam nos mesmos 

caminhos que seus progenitores, alavancando ainda mais este movimento de 

ressignificação camponesa.  

 Tornar as feiras agroecológicas mais atrativas, com novas opções de 

alimentos orgânicos, in natura ou minimamente beneficiados, como doces, 

compostas, geleias, pães e conservas seria uma forma de atrair uma 

quantidade maior de frequentadores. Ademais, esta prática seria importante 

não só para oferecer maior diversidade de alimentos orgânicos ao consumidor, 

mas também poderia atuar como um fator para o aumento de renda dos 

agricultores familiares envolvidos, através da agregação de valores. 

 Faz-se importante ressaltar que o público frequentador deste tipo de 

feira deveria ser expandido para além da classe média, com escolaridade 

elevada e noções de educação ambiental. A participação do público inverso 

também é importante tratando-se de um contexto de soberania alimentar e 

cidadania. A criação de feiras agroecológicas em bairros periféricos, também 

se faz importante para que o conceito de segurança alimentar seja expandido 

para todas as camadas sociais do município estudado.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO APLICADO AOS AGRICULTORES 

O questionário abaixo se destina a uma pesquisa científica para realização de mestrado 

acadêmico intitulado “Feiras agroecológicas da Cidade de João Pessoa – Paraíba: 

Caracterização e diagnóstico de consumidores e Produtores de alimentos orgânicos 

e sua relação com a Gastronomia Paraibana” no PRODEMA-UFPB. 

1 - Quanto tempo que é produtor(a) agroecológico(a)? 
 Há menos de 5 anos 

 Entre 6 e 10 anos 

 Entre 11 e 20 anos 

 Há mais de 20 anos 

 
2 – Qual o Nome da Associação da qual faz parte? 

3 - A Associação da qual faz parte é de João Pessoa? 
 Sim 

 Não 

 

Se não, de onde é sua Associação? (Cidade e estado) 

____________________________________________________________________ 
 
4 - Quanto tempo é associado(a)? 
 Há menos de 5 anos 

 Entre 6 e 10 anos 

 Entre 11 e 20 anos 

 Há mais de 20 anos 

 

____________________________________________________________ 
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5 - Quantas vezes você participa das feiras durante a semana 
 Apenas 1/semana 

 Entre 2 e 3x/semana 

 Entre 4 e 5x/semana 

 Todos os dias 

 
6 – As feiras que participa são exclusivamente em João pessoa? 
 Sim 

 Não 

Se não, onde são essa feiras?(cidade e estado) 

______________________________________________________________________ 

7 - Já produziu alimentos com defensivos e/ou adubos químicos? 
 

 
8 - Utiliza algum defensivo e/ou adubo químico? 

 
 
 
 

9 – Possui certificação orgânica dos seus produtos? 
 
 
 
 

10 - Qual é a sua maior motivação em produzir alimentos agroecológicos? 
 Preocupação com o meio ambiente 

 Valorização da agricultura familiar 

 Qualidade dos produtos 

 Manter os hábitos das gerações familiares 

 Renda 

 Outro: 

 
11 - Qual é a principal forma de escoamento da sua produção? 
 Venda direta na propriedade rural 

 Feiras agroecológicas 

 Venda em mercados pequenos da cidade 

 Venda para hipermercados 

 Atravessadores 

 Sim 

 Não 

 Sim 

 Não 

 Sim 

 Não 

 

 Dentro da Paraíba 

 Fora da Paraíba 
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12 – Qual a sua renda mensal oriunda de produtos agroecológicos? 
 Até 1 salário mínimo 

 1-2 salários mínimos  

 2-3 salários mínimos 

 3-4 salários mínimos 

 4-5 salários mínimos 

 5 ou mais salários mínimos 

 
13 - Qual a sua principal dificuldade em produzir alimentos agroecológicos? 
 Pouca valorização da população por este tipo de produto 

 Pouco incentivo e/ou programas de apoio governamentais 

 Dificuldade no escoamento da produção 

 Desconhecimento da população sobre o tema 

 Pouca divulgação das feiras 

 Concorrência é alta 

 Outro:  

 
Entrevistador: ___________________________________________________________ 

Local da entrevista: ___________________________________________________________ 

Data e Hora:  _____/_____/_________ às _______: _______  

  



 
 

 60 
 

APÊNDICE B QUESTIONÁRIO APLICADO AOS CONSUMIDORES 

 

O questionário abaixo se destina a uma pesquisa científica para realização de mestrado 

acadêmico intitulado “Feiras agroecológicas da Cidade de João Pessoa – Paraíba: 

Diagnóstico e caracterização de consumidores e Produtores de alimentos orgânicos 

e sua relação com a Gastronomia Paraibana” do PRODEMA-UFPB. 

 
1 - É morador da cidade de João Pessoa – Paraíba? De qual bairro? 
 Sim 

 Não 

2 - Qual estado do Brasil é a sua origem? 
____________________________________________ 

 
3 - Qual a sua idade?  _____________ 
 
4 – Qual sua escolaridade? 
 Fundamental completo 

 Fundamental incompleto 

 Nível médio completo 

 Nível médio incompleto 

 Nível superior completo 

 Nível superior incompleto 

 Pós-graduado 

 
5 - Qual a renda familiar de sua residência? 
 1-2 salários mínimos  

 2-3 salários mínimos 

 3-4 salários mínimos 

 5-5 salários mínimos 

 6 ou mais salários mínimos 

6 - Você é o principal responsável pela aquisição de alimentos em sua residência? 
 Sim 

Bairro:_____________________________________ 
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 Não 

 
7 - Quanto você gasta por feira realizada? 
 Até R$10,00 

 Entre R$11,00 e R$30,00 

 Entre R$31,00 e R$50,00 

 Acima de R$51,00 

 
8 - Qual a sua principal motivação em comprar nas feiras agroecológicas? 
 Meio Ambiente 

 Valorização da agricultura familiar 

 Saúde 

 Sabor 

 Preço 

 Outro: 

 
9 - Com que frequência você vai às feiras agroecológicas? 
 1x/semana 

 2x/semana 

 1x/mês 

  2x/mês 

 
10 - Qual sua principal insatisfação em relação às feiras agroecológicas? 
 Localização 

 Frequência 

 Poucas opções de alimentos frescos 

 Poucas opções de produtos beneficiados 

 Forma de pagamento   

 Outra:  

 
11 - Qual sua principal insatisfação em relação aos alimentos agroecológicos? 
 Preço 

 Sabor 

 Tamanho 

 Aparência 

 Rendimento 
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 Incerteza se é orgânico 

 Outro:  

 
12 - Quais são os principais alimentos comprados nas feiras agroecológicas?  
Enumerar de 1 a 6 em ordem crescente. 
 Hortaliças folhosas 

 Frutos verdes 

 Frutos maduros 

 Raízes e tubérculos 

 Talos e inflorescências 

 Alimentos pronto para o consumo 

 
13 - Os alimentos que você compra nas feiras agroecológicas são utilizados para fazer 
receitas da culinária paraibana? 
 Sim 

 Não 

 
Cite, em ordem crescente, os três pratos que você mais produz com os alimentos 
adquiridos neste tipo de feira.  
1º prato:  

2º prato:  

3º prato:  

 
14 - Percebe alguma diferença na aparência entre alimentos agroecológicos e os 
convencionais que são vendidos em mercados e supermercados?  
 Sim 

 Não 

 
15 - Percebe alguma diferença no sabor entre alimentos agroecológicos e 
convencionais que são vendidos em mercados e supermercados?  
 Sim 

 Não 

 
16 – Quais principais sugestões que você daria para melhorar as feiras agroecológicas e 
torná-las mais atrativas? 
 Atrações culturais e artísticas durante a feira 

 Preço tem que ser mais atrativo 

 Melhorar a forma de pagamento (cartão de débito e crédito por exemplo) 

 Certificação para comprovar a origem orgânica 

Qual?____________________________________________

Qual?__________________________________________
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 Maior divulgação 

 Mais opções de produtos 

 Feiras tem que ser mais frequentes 

 Outro:  

 
Entrevistador: ___________________________________________________________ 

Local da entrevista: ___________________________________________________________ 

Data e Hora:  _____/_____/_________ às _______: _______  
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  
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 67 
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APÊNDICE D – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 



 
 

 70 
 

 

  



 
 

 71 
 

 



 
 

 72 
 

 


