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INTRODUÇÃO:

A padronização alimentar imposta pelo modelo convencional de produção e consumo causa

danos ao meio ambiente e desconsidera os hábitos alimentares e culturais da sociedade. Tais

aspectos têm fomentado o debate sobre a necessidade de uma outra lógica de produção e consumo

de alimentos e contribuído para uma crescente busca pela origem dos alimentos e por um consumo

consciente associado à alimentação saudável e à saúde humana (FEITOSA e CAMPOS, 2020). A

preocupação em saber a origem dos alimentos tem se tornado uma questão importante para uma

parcela da sociedade, de forma que a procura por comércios com base nos princípios agroecológicos

e da economia solidária tem crescido no último período (VIEGAS et al., 2017).

Informações que permitem saber a origem e em que sistema os alimentos estão sendo

produzidos são diretrizes importantes dos circuitos curtos de comercialização, compreendidos como

inovações sociais que buscam a construção e a valorização de sistemas agroalimentares voltados à

garantia da segurança alimentar com base nos princípios da agroecologia (ROVER e DAROLT, 2021).

Os circuitos curtos de comercialização podem ser classificados de duas formas: venda direta, quando

o produtor tem contato direto com o consumidor e venda indireta, quando tem-se no máximo um

intermediário para a realização da venda dos produtos (AGUIAR, 2018).

Uma experiência de comércio baseada nos princípios dos circuitos curtos de comercialização

pode ser encontrada no município de São Paulo, em um espaço organizado pelo MST (Movimento dos

Trabalhadores Rurais Sem Terra), denominado Armazém do Campo. O armazém comercializa

produtos de origem agroecológica e orgânica, produzidos em assentamentos rurais e por produtores e

empresas parceiras que também visam a produção agroecológica e orgânica (RIZZO et al., 2017).
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Em função do exposto, este projeto tem como objetivo analisar o perfil dos consumidores do

Armazém do Campo, localizado no município de São Paulo, em relação às motivações e os hábitos de

consumo, bem como compreender se esses consumidores possuem consciência sobre a importância

da reforma agrária no Brasil.

METODOLOGIA:

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram coletados dados primários e secundários. Para a

coleta de dados primários foi aplicado um questionário, com questões abertas e fechadas, junto aos

consumidores do Armazém do Campo, a fim de obter informações sobre as motivações e os hábitos

de consumo, e o que pensam sobre a reforma agrária. O questionário foi aplicado aos consumidores

num sábado, dia em que a loja apresenta maior fluxo de clientes. A aplicação do questionário ocorreu

de forma presencial no dia 26 de março de 2022, durante o período da manhã e da tarde, tendo sido

entrevistadas 55 pessoas. Antes da aplicação do questionário aos consumidores, foi realizada uma

reunião com o coordenador do Armazém do Campo, com o objetivo de verificar a consistência e o

entendimento das questões.

Os dados secundários foram adquiridos por meio de pesquisa bibliográfica realizada em artigos

científicos e através de pesquisa documental de documentos do Armazém do Campo. Após a

realização da revisão bibliográfica e da aplicação do questionário, os resultados foram organizados em

gráficos e analisados à luz da teoria sobre as temáticas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A concepção do espaço do Armazém do Campo é a de um local de comercialização, mas

também de diálogo sobre questões políticas, sociais, culturais e ambientais. Nesse espaço de

comercialização se promove a ideia de que alimentos orgânicos e agroecológicos podem e devem ser

acessíveis à população. O Armazém do Campo é um local que favorece a aproximação do meio rural

com o urbano por meio do intercâmbio sociocultural e da comercialização e do fornecimento de

alimentos diversos (LUDWIG, 2019).

A maioria dos consumidores pesquisados do Armazém do Campo é do sexo feminino, com

nível superior completo de escolaridade, com idade entre 30 a 50 anos, possuindo renda de,

aproximadamente, seis salários mínimos, e residem próximos ao local.

O Armazém tem como diretriz contribuir para o fomento e o acesso de produtos com base nos

princípios da agroecologia, advindos de assentamentos rurais e da agricultura familiar, e favorece uma

relação de comércio justo e consciente com seu público consumidor (LUDWIG, 2019). Tais aspectos

podem ser observados em relação aos hábitos, às motivações de consumo e opinião sobre a reforma

agrária dos consumidores entrevistados.
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Gráfico 1: Hábitos de consumo de consumidores do Armazém do Campo, município de
São Paulo.

Gráfico 2: Motivação de consumo de produtos do Armazém do Campo, município de São
Paulo.
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Gráfico 3: Opinião dos consumidores do Armazém do Campo, município de São Paulo, sobre a
reforma agrária.

Observamos que a maior parte dos consumidores entrevistados prioriza a compra de alimentos

orgânicos e se preocupa com a origem do produto que estão adquirindo. O Armazém do Campo vem

cumprindo com a sua função que vai além da comercialização de produtos, pois o espaço também é

destinado para a promoção de diálogo com a população urbana, o que pode ser observado quando a

maioria dos consumidores entrevistados afirma que adquirir os produtos nesse local é também apoiar

a reforma agrária e a agroecologia, além de sua aproximação com a agricultura familiar.

Tais aspectos apontam para um consumo consciente, considerando que a origem dos

principais alimentos oferecidos no Armazém do Campo é de assentamentos rurais, resultantes da luta

pela reforma agrária e democratização da terra. Ao associarmos esses resultados com o fato de que

consumir é um ato político, conseguimos ter uma ideia sobre o posicionamento político dos

entrevistados, pois são a favor de um determinado sistema de produção, que apoia a justiça social, a

valorização do produtor familiar (VICTORIA, 2017), privilegiando produtos agroecológicos. Esses

consumidores possuem um perfil associado à procura por uma alimentação mais saudável, mas

também ao consumo consciente, em que a dinâmica de confiança e suporte ocorrem através da

criação de vínculos entre os consumidores e agricultores (VIEGAS, 2017).

CONCLUSÕES:

Os consumidores do Armazém do Campo se mostram conscientes quanto aos hábitos de

consumo ao privilegiarem produtos adquiridos em circuitos curtos de comercialização. O consumo

nesse espaço fomenta a produção agroecológica dos assentamentos e favorece a relação de comércio

justo.

O Armazém do Campo é um espaço de grande importância, pois além de promover a

aproximação entre consumidor e produtor, populariza a produção de alimentos dos assentamentos
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rurais às pessoas da cidade, promovendo desta forma uma aproximação entre o campo e a cidade.

Além disso, propicia a comercialização justa de alimentos saudáveis, criando novos valores e relações

sociais. Este espaço reforça que comprar não é apenas uma ação e sim um ato, que envolve

consciência, valores sociais, econômicos, ambientais e políticos.
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