ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO PARA A AGRICULTURA
FAMILIAR: UMA EXPERIÊNCIA DA FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO – PA
Jose Carvalho de Lima Junior Nagib1
Maria Géssica da Silva Vera Cruz2
Ruth Kerlen Rodrigues de Sousa3
Silvaneide Santos Queiroz Corte Brilho4
Resumo: Uma das características da agricultura familiar é a diversificação da produção,
esse atributo é importante na soberania e segurança alimentar, e renda para o agricultor,
uma vez que diminuem os riscos de se ter somente uma atividade como renda,
aumentando as oportunidades de se manter no mercado, e possuir fontes alternativas de
trabalho e sobrevivência. A feira é um espaço de construção social e proporciona
oportunidades de comercialização e troca para os agricultores familiares resgatando e
valorizando práticas simbólicas de produção, distribuição e consumo que se sobrepõe a
lógica exclusivamente de mercado. O município de Capitão Poço - PA, através do Núcleo
de Agricultura Familiar e Agroecologia da Universidade Federal Rural da Amazônia –
Campus Capitão Poço, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais de Capitão Poço, iniciou no ano de 2015, a Feira da Agricultura Familiar e
Economia Solidária. A feira partiu da necessidade de se criar estratégias que forneçam
oportunidades para que o agricultor possa vender seus produtos diretamente para o
consumidor a um preço justo, e que houvesse a relação de confiança e a troca de saberes
entre os sujeitos envolvidos. A proposta da feira foi demanda dos agricultores filiados ao
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Capitão Poço, uma vez que
grande parte desses agricultores se encontra em zonas rurais, onde as oportunidades de
mercado são limitadas e as relações existentes entre produtor e consumidor são falhas.
Este espaço contempla os agricultores e agricultoras não só deste município como de
municípios vizinhos.
Palavras-Chave: Canal de Vendas, Preço Justo, Oportunidades de Mercado.

1

Graduando em Engenharia Florestal, UFRA.
Graduanda em Agronomia, UFRA.
3
Graduanda em Agronomia, UFRA.
4
Drª. Planejamento e Desenvolvimento Rural Sustentável/ Professora, UFRA.
2

