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RESUMO - O presente trabalho está inserido no arco de pesquisas que derivam do 

projeto intitulado “Agricultura Familiar e seu papel estratégico para assegurar 

diversidade produtiva, gestão ambiental rural e prestação de Serviços ambientais: 

um estudo de caso na região da campanha gaúcha”, teve por objetivo avaliar a 

contribuição da Feira Livre Comunitária de Dom Pedrito na condição 

socioeconômica dos agricultores familiares que participam da feira. Para responder 

ao objetivo da pesquisa realizou-se imersões junto a feira livre entre os anos de 

2017 e 2018, a coleta de dados se deu através de entrevistas em profundidade e 

observação não participante. Os resultados foram processados a luz da análise 

textual de discurso. A partir do registro das entrevistas buscou-se identificar 

características dos agricultores familiares que fazem parte da feira, os fatores que 

os motivaram a fazer parte da mesma, bem como, identificar os produtos 

comercializados por eles. Além disso, analisou-se de que forma a feira representa 

uma alternativa de acesso ao mercado e escoamento da produção dos 

agricultores/feirantes entrevistados a ponto de contribuir na manutenção dos gastos 

e promover melhor qualidade de vida aos mesmos. Dentre os principais resultados 

aponta-se que foi notável a presença de diversos membros das famílias agricultoras 



 

 

trabalhando na feira, pessoas com diferentes vivências e idades bem distintas, 

variando entre eles jovens e aposentados. Verificou-se que o fator de maior 

expressão para que os agricultores familiares integrem a feira está na possibilidade 

de incremento na renda e de fazer parte do ambiente de convivência da mesma, pois 

configura-se como um espaço de socialização, trocas e aprendizados. A feira 

representa uma importante alternativa de acesso ao mercado e escoamento dos 

produtos produzidos pela agricultura familiar no município. Todos os alimentos 

produzidos pelos agricultores feirantes, seja in natura ou processados são levados 

para comercialização no espaço da feira. Nesse contexto, é notável que a feira livre 

comunitária de Dom Pedrito tem uma contribuição importante na manutenção das 

despesas dos agricultores, mas para além disso, configura-se como um espaço que 

contribui para a qualidade de vida das famílias agricultoras. 
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