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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como objetivos analisar o perfil socioeconômico do produtor rural 
que participa da Feira do Produtor no Município de Marialva, Paraná, Brasil, o potencial socioeconômico da 
feira para o município, além de outros aspectos estratégicos e relevantes. O levantamento dos dados foi 
realizado através de questionário semiestruturado. A pesquisa descreve o perfil socioeconômico do produtor 
rural, através de aspectos como idade, número de membros da família, escolaridade, há quanto tempo está 
na atividade agropecuária, entre outros aspectos. Com a pesquisa verificou-se o potencial da Feira do 
Produtor do município, como a oferta de produtos comercializados, margem de lucro, faturamento e muitos 
outros fatores. A pesquisa identificou também aspectos estratégicos e relevantes da Feira do Produtor, 
através da apresentação de pontos positivos, pontos negativos, aspectos prejudiciais ao comercio na feira 
(ameaças) e vantagens de fazer parte da feira (oportunidades). Demonstrou-se o funcionamento da Feira do 
Produtor e do associativismo como meio de fortalecimento, como se dá o relacionamento entre os feirantes, 
se são beneficiários ou participam de programas do governo como o PRONAF, PAA, e muitos outros. Com a 
pesquisa identificou-se as dificuldades e entraves enfrentados pelos produtores na comercialização dos 
produtos e as possíveis melhorias a serem implantadas na feira para o fortalecimento e desenvolvimento dos 
agricultores familiares. Os resultados foram positivos, tendo em vista a feira ter grande participação na renda 
dos pequenos produtores rurais, obtendo garantias na comercialização de seus produtos, o que contribui para 
o desenvolvimento rural, melhorando a qualidade de vida do produtor e de sua família, além da oferta de 
alimentos frescos e saudáveis a população local. 

 

Palavras-Chave: Agricultura familiar, associativismo, feira do produtor 
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ABSTRACT 

 

This course conclusion work aimed to analyze the socioeconomic profile of farmers participating in the 
Producer’s Fair in the city of Marialva, Paraná, Brazil, socioeconomic potential of the fair to the city, as well as 
other strategic and relevant aspects. The survey data was conducted through semi-structured questionnaire. 
The research describes the socioeconomic profile of farmers, through aspects such as age, number of family 
members, schooling, how long is the agricultural activities, among others. With the research there was the 
potential of Producer’s Fair of the municipality, as the supply of products sold, profit margin, income and many 
other factors. The survey also identified strategic and relevant aspects of the Producer’s Fair by presenting 
positive points, negative points, harmful aspects to trade at the fair (threats) and benefits of being part of the 
fair (opportunities). It was demonstrated the operation of the Farmer Fair and associations as a means of 
strengthening, how is the relationship between the market traders, whether they are beneficiaries or participate 
in government programs such as PRONAF, PAA, and many others. With the research identified the difficulties 
and obstacles faced by producers in the marketing of products and possible improvements to be implemented 
at the fair for the strengthening and development of family farmers. The results were positive, in view of the 
fair have great interest in income of small farmers, obtaining guarantees on the sale of its products, which 
contributes to rural development, improving the quality of life of the producer and his family, as well as supply 
of fresh and healthy food to local people. 
 

 

Keywords: Family farming, associativism, producer’s fair 
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1. INTRODUÇÃO  

  

O mundo demanda de um grande desafio, principalmente de países como o 

Brasil, que apesar das agudas disparidades regionais, possui dimensões continentais, 

terra produtiva e condições climáticas estáveis e ideais para o cultivo de diversas 

culturas. Como alimentar um planeta que demanda um grande aumento da produção 

de alimentos? 

O Brasil chega neste século com desafios de ordem social, econômica, política 

e cultural e apresentando uma demanda populacional por bens e serviços em 

quantidade e qualidade proporcionalmente comparáveis aos presentes nas grandes 

economias capitalistas. 

O Estado Brasileiro, no intento de cumprir suas funções estatais, adota diversas 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento nacional, onde repassa os 

recursos para os diversos órgãos conforme planejamento. 

Nesse cenário, a participação dos pequenos produtores é indispensável para 

assegurar o futuro alimentício do país e até mesmo do mundo. Hoje, grande parte dos 

alimentos que estão na mesa dos brasileiros são produzidos por esses produtores. 

Com o intuito de demonstrar a tamanha importância dessa classe, a Organização das 

Nações Unidas (ONU), elegeu o ano de 2014 como o Ano Internacional da Agricultura 

Familiar. 

A pesquisa me proporcionou a oportunidade de experimentar diferentes 

vivências no campo prático, de manter contato frequente com os feirantes e 

produtores e de oferecer-lhes orientação quanto à busca das diversas políticas 

públicas existentes para o setor. As experiências vivenciadas me aguçaram ainda 

mais a busca pelo conhecimento cientifico e a vontade de aprofundar-me no estudo 

socioeconômico da Feira do Produtor de Marialva. 

Os desafios dos produtores rurais da Feira do Produtor de Marialva, não se 

esbarra somente na comercialização de seus produtos, mas também saber lidar com 

as diversas dificuldades, como secas, inundações, erosão, perda de fertilidade do 

solo, evasão de mão de obra do campo, entre outros aspectos. É preciso alinhar a 

exploração da terra com o desenvolvimento sustentável, através de iniciativas como 

a preservação do meio ambiente, a integração de culturas e o planejamento dos 

custos e da produção. 
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Dessa forma, inicialmente foi abordado o tema agricultura familiar e 

desenvolvimento sustentável, que por sua vez traz assuntos relativos ao histórico, 

conceito e importância, além de ajustar essa forma de produção a um 

desenvolvimento mais justo, honesto e sustentável. 

Em seguida foi abordado as principais políticas públicas do governo federal 

para os agricultores familiares, evidenciando seus objetivos, finalidades e linhas de 

crédito para fomento em diversas áreas, buscando sempre atingir objetivos 

estratégicos para fortalecimento do desenvolvimento nacional. 

Logo depois, foi desenvolvido a análise de agrupamentos como o 

associativismo e cooperativismo como mecanismos de apoio e geração de renda, 

onde abordou-se as diferenças e semelhanças entre esses dois mecanismos, além 

de evidenciar também as vantagens e benefícios de agrupar-se. 

Desta forma, reforçou-se também o conhecimento sobre o associativismo e a 

Feira do Produtor de Marialva, apontando sua finalidade, importância, características, 

hierarquia e diversos outros aspectos relevantes. Por fim, foi abordado assuntos 

relativos ao município, sua história, aspectos demográficos e socioeconômicos. 

 Baseado nesse referencial que o presente trabalho propõe apresentar os seus 

objetivos, desvendando a Feira do Produtor do Município de Marialva e propondo a 

sua importância no contexto socioeconômico. 

Dentro de seu recorte espacial (Feira do Produtor de Marialva-PR) objetiva 

analisar o perfil socioeconômico do produtor rural, o potencial socioeconômico da feira 

para o município, além de aspectos estratégicos e relevantes. 

Com base na importância da agricultura para o Estado Brasileiro e com o intuito 

de levantar alguns aspectos de uma política pública que vem dando certo em todo o 

Brasil, por meio do fortalecimento da agricultura familiar, uma classe que até pouco 

tempo atrás não tinha um conceito definido, o presente trabalho irá analisar o perfil 

socioeconômico do produtor rural, o potencial socioeconômico da Feira do Produtor 

no Município de Marialva e também aspectos estratégicos e relevantes. Contudo, o 

trabalho irá abordar em sua revisão bibliográfica aspectos relevantes da agricultura 

familiar e desenvolvimento sustentável, políticas públicas para a agricultura familiar, o 

associativismo e o cooperativismo como mecanismos de apoio e geração de renda, o 

associativismo da Feira do Produtor do Município de Marialva-PR e a caracterização 

socioeconômica do município. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho é analisar o perfil socioeconômico do produtor 

rural e o potencial socioeconômico da Feira do Produtor do município de Marialva-PR. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 a) Analisar o perfil socioeconômico do produtor rural; 

 b) Verificar o potencial socioeconômico da Feira do Produtor; 

c) Identificar aspectos estratégicos e relevantes da Feira do Produtor.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A busca do homem por alimentos e meios de sobrevivência, criou sistemas 

complexos de sua relação com a natureza, levando-se ao desenvolvimento do que 

hoje chamamos de agricultura. Ao longo do tempo, a descoberta e utilização de novas 

técnicas provocaram profundas transformações na agricultura (MAZOYER e 

ROUDART, 2009). 

Para os  autores do livro “História das Agriculturas no Mundo”, Mazoyer e 

Roudart (2009), afirmam que ocorreram, do neolítico ao contemporâneo, cinco 

Revoluções Agrícolas. Antes da primeira grande revolução o sistema utilizado era de 

derrubada-queimada, que compunha um sistema rotativo de agricultura. 

A primeira grande revolução ocorreu quando o homem passou a domesticar 

plantas e animais, distinguindo-os dos ecossistemas naturais, ainda no período 

neolítico. A segunda grande transformação levou um grande período de tempo para 

se concretizar, pois nesse período desenvolveu-se sistemas como alqueive1 e tração 

leve (MAZOYER e ROUDART, 2009). 

Tempo depois, já na idade média, na visão dos autores, caracterizou-se mais 

um processo de transformação da agricultura, a Terceira Revolução Agrícola, que está 

associada a utilização da tração pesada de meios de transporte e trabalho do solo 

(MAZOYER e ROUDART, 2009). 

Junto a Revolução Industrial ocorreu também a quarta transformação agrícola, 

denominada Primeira Revolução Agrícola dos Tempos Modernos. Uma das principais 

características desse período são os cultivos sem pousio2. Os alqueives foram 

substituídos pelas pastagens artificiais, alternava-se os produtos cultivados na terra e 

a utilização de adubos naturais como o esterco animal aumentou consideravelmente 

a produtividade (MAZOYER e ROUDART, 2009). 

                                                           
1 O alqueive é o estado de uma terra de cultivo em rotação, não semeada durante vários meses, 
submetida ao pastoreio dos animais domésticos e, por definição, uma terra arada. O alqueive 
pressupõe uma prática de preparação do solo anterior à utilização do mesmo ao longo de vários meses, 
por isso se distingue do ‘pousio’ que é a prática utilizada no sistema de derrubada-queimada. O alqueive 
consiste na terra lavrada, que não é semeada durante um ou dois anos para que adquira forças 
produtivas (MAZOYER e ROUDART, 2009). 
2 Prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais, período 
em que as terras são deixadas sem semeadura, para repousarem, para possibilitar a recuperação da 
capacidade de uso ou da estrutura física do solo 
(http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1326) 
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Com o advento da Segunda Revolução Industrial trouxe consigo também a 

Segunda Revolução Agrícola dos Tempos Modernos, prolongando-se a primeira 

mecanização, fazendo com que os estabelecimentos agrícolas se especializassem, 

dedicando-se a produções mais vantajosas. Essa Revolução trouxe uma vasta 

dimensão planetária do sistema agrícola, por meio de desenvolvimento da 

motorização, da mecanização, da fertilização mineral, da seleção e especialização 

(MAZOYER e ROUDART, 2009). 

A modernização da agricultura não ocorreu de forma isolada no Brasil, mas sim 

como um fenômeno mundial. A segunda transformação agrícola do Tempos Modernos 

no Brasil se intensificou a partir dos anos 60, com a introdução de máquinas, 

equipamentos, fertilizantes, defensivos agrícolas, ferramentas gerenciais e também 

da base genética, a partir de novas sementes e raças de animais (MAZOYER e 

ROUDART, 2009). 

 

3.1. AGRICULTURA FAMILIAR E O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL 

 

A definição de agricultura familiar é bastante abrangente. Quanto à 

caracterização da agricultura familiar, Wanderley (2003), diz que, do ponto de vista 

teórico, tem-se uma certa dificuldade em se atribuir um conceito a categoria. 

A definição de conceitos e importancia da “agricultura familiar” tem produzido 

inumeras concepções, interpretações e propostas, oriundas dos intelectuais que 

estudam a área rural, das diferentes entidades representativas da classe e dos 

técnicos governamentais encarregados de elaborar as políticas para o setor rural 

brasileiro (INCRA/FAO, 2000). 

Para Tedesco (2001), a agricultura familiar é proprietária dos meios de 

produção e envolve as relações de trabalho em diferentes espaços. 

 Wanderley (2003) define a agricultura familiar como uma forma de produção 

cuja responsabilidade do trabalho desenvolvido na propriedade é da familia, além dela 

ser dona da terra. A autora salienta que o carater familiar revela as carateristicas 

sociais e economicas e não apenas uma forma de caracterizar a atividade. 

Montoya e Guilhoto (2001), afirma com relação ao agricultor familiar como 

sujeito, que ele é o responsável pela terra, com a ajuda de sua família, cuja produção 

é destinada ao autoconsumo e ao mercado. 
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Diante das definições e conceitos dos diversos autores acerca da agricultura 

familiar, constata-se em suma, que o trabalho é realizado geralmente pela própria 

família, sendo a principal responsável pela produção. 

Segundo a Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece diretrizes para 

a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais define critérios especificos para a denominação de agricultor 

familiar: 

Art. 3o 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; 

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida 

pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011) 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

[...] 

A produção agrícola brasileira é classificada sob dois modelos: o familiar e o 

patronal. Para  fomentar o  desenvolvimento  rural  e  à integração dos produtores 

familiares ao mercado, tal classificação visava estabelecer diretrizes para ações de 

políticas públicas (INCRA/FAO, 2000). 

Ao longo dos anos as atividade agrícolas mudaram. Elas passaram a ser mais 

tecnologicas e mecanizadas, afetando as relações sociais e produtivas da população 

rural. A agricultura familiar passou a ter um perfil de habilidades e potencialidades 

produtivas com carater multifuncional e flexível (MONTOYA e GUILHOTO, 2001). 

Com base em estudos colaborativos entre o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o último Censo 

Agropecuário de 2006, abordou pela primeira vez, estatísticas oficiais sobre a 

agricultura familiar, com o objetivo de atender os critérios definidos pela Lei 

11.326/2006. Pois até então, somente o dimensionamento do público potencial do 

Pronaf, do público potencial beneficiário rural da previdência social e o estudo 

realizado por uma equipe de pesquisadores vinculados ao projeto FAO/INCRA, a 

partir das estatísticas oficiais do Censo de 1995/96 é o que dava visibilidade a 

agricultura familiar (IBGE, 2006) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
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A economia brasileira passou por uma transformação radical entre os Censos 

Agropecuários de 1995/1996 e de 2006. O segmento econômico da agricultura 

familiar, mesmo ocupando apenas um quarto da área, responde por 38% do valor da 

produção nacional, como se observa no último Censo Agropecuário do IBGE 

(BRASIL, 2009). 

O meio rural tem enorme importância para a coletividade, pois vale ressaltar e 

apontar os números do Censo Agropecuário do IBGE 2006, o qual identificou que dos 

5.175.489 de estabelecimentos rurais no Brasil, 4.367.902 são estabelecimentos3 da 

agricultura familiar, que representam cerca de 84% dos estabelecimentos brasileiros, 

que por sua vez ocupam cerca de 24, 3% da área total brasileira, cerca de 80 milhões 

de hectares, e respondem por 38% da renda gerada no campo, empregando 12,3 

milhões de pessoas ou 74, 4% da mão de obra do campo. A agricultura familiar 

também produz os principais insumos da cesta básica dos brasileiros, chegando a 

produzir cerca de 88% da mandioca, 68% do feijão, 56% do leite, 51% do plantel de 

suínos e 21% do trigo consumido no país, sendo tida como uma das responsáveis 

pela segurança alimentar (BRASIL, 2009). 

Os estabelecimentos não familiares, apesar de representarem 15,6% do total 

dos estabelecimentos, ocupavam 75,7% da área ocupada, mostrando uma estrutura 

agrária concentrada no país. Além disso, o Censo mostra que a área média dos 

estabelecimentos familiares era de 18,37 ha, e a dos não familiares, de 309,18 ha 

(IBGE, 2006). 

A região Nordeste possui metade dos produtores familiares (50%). Os demais 

estão na região Centro-Oeste (5%), Norte (10%), Sudeste (16%) e Sul (19%). O 

Nordeste também aparece com 35% do total na proporção de área ocupada pelos 

estabelecimentos, seguida pelo Norte (21%), o Sul e Sudeste (16%) e Centro-Oeste 

(12%). Merece destaque nesse cenário o Estado da Bahia, com 15% do total do 

                                                           
3 O Censo 2006 considerou como estabelecimento agropecuário “toda unidade de produção dedicada, 
total ou parcialmente, a atividades agropecuárias, florestais e aquícolas, subordinada a uma única 
administração: a do produtor ou a do administrador. Independente de seu tamanho, de sua forma 
jurídica ou de sua localização em área urbana ou rural, tendo como objetivo a produção para 
subsistência e/ou para venda, constituindo-se assim numa unidade recenseável”. As áreas não-
contínuas, exploradas por um mesmo produtor, foram consideradas como um único estabelecimento, 
desde que estivessem situadas no mesmo setor censitário, utilizassem os mesmos recursos técnicos 
(máquinas, implementos e instrumentos agrários, animais de trabalho, etc.) e os mesmos recursos 
humanos (o mesmo pessoal), e, também, desde que estivessem subordinadas a uma única 
administração: a do produtor ou a do administrador. 
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número de estabelecimentos familiares, seguido por Minas Gerais, com 10% (CEBDS, 

2014). 

A Região Sul, por exemplo, abriga 849.997 estabelecimentos familiares, cerca 

de 19,2% do total e 16,3% da área total deles, sendo que, os estabelecimentos 

familiares representaram 84% do total de estabelecimentos e 37% da área total 

(CEBDS, 2014). 

Desse modo, é possível verificar a importância da agricultura familiar, detendo 

assim uma posição de destaque, pois além de abrigar a maioria dos estabelecimentos 

agropecuários e ocupar apenas um quarto da área total do Brasil, é também 

responsável por parcela significativa da produção agropecuária nacional. 

Garantir o abastecimento nacional com alimentos de qualidade e assegurar ao 

produtor preços que permitam sua manutenção na atividade rural é um compromisso 

do Ministério da Agricultura, porém é preciso crescer com responsabilidade, 

sustentavelmente. A sustentabilidade é um assunto muito discutido nos dias atuais, 

pois é muito mais que um compromisso, ela envolve desenvolvimento econômico, 

social e respeito ao equilíbrio e às limitações dos recursos naturais (BRASIL, 2016). 

Em 1983, a Organização da Nações Unidas (ONU), por meio do relatório da 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, afirmou que o 

desenvolvimento sustentável visa "ao atendimento das necessidades do presente, 

sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às próprias 

necessidades" (BRASIL, 2016). 

O processo de desenvolvimento das atividades agrícolas, florestais e pecuárias 

estabelece um novo cenário repleto de mudança de paradigmas, desafios e 

oportunidades. A partir de pesquisas e observação da realidade local que o governo 

brasileiro, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

desenvolve e estimula as boas práticas agropecuárias privilegiando os aspectos 

sociais, econômicos, culturais, bióticos e ambientais, através da inclusão de sistemas 

de produção integrada, de plantio direto, agricultura orgânica, integração lavoura-

pecuária-floresta, conservação do solo e recuperação de áreas degradadas (BRASIL, 

2016). 

O desenvolvimento sustentável na agricultura familiar não é diferente, por ser 

um setor de grande importância para o desenvolvimento econômico e social, a 

questão de desenvolvimento sustentável tem sido bastante discutida. Ter 

responsabilidade ambiental se faz necessário em um mundo onde se observa o 
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agravamento de eventos como crises hídricas e energéticas, eventos climáticos 

extremos e insegurança alimentar com uma população mundial em franca expansão 

(CEBDS, 2014). 

O governo procura promover o desenvolvimento sustentável da agricultura 

familiar através de seus programas, estabelecendo ações e garantindo os recursos 

para apoio as atividades produtivas. Deste modo, ao repercutir a lei da Agricultura 

Familiar nas estatísticas oficiais produzidas pelo Censo Agropecuário 2006, o IBGE e 

o MDA dão uma contribuição importante para a identificação e caracterização de um 

setor social, cuja importância econômica e social é objeto de um crescente 

reconhecimento por parte do Estado, informada por uma trajetória de lutas sociais e 

de debates acadêmicos (FRANÇA, DEL GROSSI e MARQUES, 2009) 

 

3.2. POLÍTICAS PUBLICAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 O agronegócio brasileiro reúne atividades de fornecimento de bens e serviços 

à agricultura, produção agropecuária, processamento, transformação e distribuição de 

produtos de origem agropecuária até o consumidor final, contemplando o pequeno, o 

médio e o grande produtor rural (BRASIL, 2016). 

 O governo possui e procura implantar sistematicamente políticas públicas para 

a agricultura e, programas e projetos de direito de acesso a cidadania. O Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) é o responsável pela gestão das 

políticas públicas de estímulo a agropecuária, pelo fomento do agronegócio e pela 

regulação e normatização de serviços vinculados ao setor (BRASIL, 2016). 

 Com o objetivo de fortalecer o setor produtivo nacional, favorecendo a inserção 

do Brasil no mercado internacional e visando a garantia da segurança alimentar, em 

consonância com o desenvolvimento sustentável e competitividade, o MAPA integra 

sob sua gestão os aspectos mercadológico, tecnológico, científico, ambiental e 

organizacional do setor produtivo e também dos setores de abastecimento, 

armazenagem e transporte de safras, além da gestão da política econômica e 

financeira para o agronegócio (BRASIL, 2016). 

 Para atingir seus objetivos, o MAPA conta com cinco secretarias, 27 

superintendências estaduais e suas respectivas unidades, uma rede de seis 

laboratórios, além de duas vinculadas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e 

a Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira (Ceplac), que abrigam cerca 
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de 11 mil servidores espalhados por todo o Brasil. Além disso, o MAPA faz ingerência 

e coordena outras duas empresas públicas, a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). As 

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A (Ceasa/MG), a Companhia de 

Armazéns e Silos de Minas Gerais (Casemg) e a Companhia de Entrepostos e 

Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), são também entes descentralizados do 

ministério, organizados sobre a forma de sociedade de economia mista. O Ministério 

ainda coordena ações e políticas de 28 Câmaras Setoriais e 8 Câmaras Temáticas 

relacionadas aos diversos setores produtivos do agronegócio brasileiro. 

 Ainda, o ministério tem um papel muito importante no cenário do agronegócio 

brasileiro. Nos últimos anos, debates sobre desenvolvimento sustentável, geração de 

emprego e renda, segurança alimentar e desenvolvimento local tem impulsionado 

discussões sobre a importância e o papel da agricultura familiar no desenvolvimento 

brasileiro (BRASIL, 2009). 

 Com base na importância da agricultura familiar para a economia local, o 

desenvolvimento sustentável, a desigualdade social, e diversas outras vantagens, o 

governo possui diversas políticas públicas de apoio. Para apoiar o produtor, o 

ministério elabora projetos e programas direcionados para a assistência técnica, 

financiamento e normatização das práticas rurais sustentáveis. É dessa forma que se 

pretende superar o grande desafio de manter o Brasil como provedor mundial de 

matérias-primas e alimentos aliado à necessidade da conservação do meio ambiente 

(BRASIL, 2009). 

Conforme a cartilha sobre Políticas Públicas para a Agricultura Familiar 

elaborada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, são diversas as políticas 

públicas para a agricultura familiar sendo algumas delas: Programa Nacional de 

Fortalecimentos da Agricultura Familiar (PRONAF), Assistência Técnica e Extensão 

Rural (ATER), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC2), Sistema Unificado de Atenção a 

Sanidade Animal (SUASA), Programa Terra Legal, Programa de Cadastro de Terra e 

Regularização Fundiária, Programa Terra Forte, Programa Nacional de Produção e 

uso do Biodiesel e Programa Garantia-Safra (BRASIL, 2013). 

A seguir, estão elencados, algumas das principais Políticas Públicas para a 

Agricultura Familiar elaborada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (2013), 
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alguns dos principais programas de políticas públicas para a agricultura familiar, bem 

como suas características, finalidades, objetivos e linhas de crédito (BRASIL, 2013). 

 

3.2.1. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

 

 O Pronaf é um programa de crédito individual ou coletivo com baixas taxas de 

juros, cuja finalidade é facilitar a execução das atividades agropecuárias, visando 

contribuir no aumento da renda e melhoria da qualidade de vida no campo. O Pronaf 

possui diversas linhas de créditos sendo: Pronaf Custeio, Pronaf Investimento, 

Microcrédito Rural, Pronaf Agroecologia, Pronaf Mulher, Pronaf Eco, Pronaf 

Agroindústria, Pronaf Semiárido, Pronaf Jovem, Pronaf Floresta, Pronaf Custeio e 

Comercialização de Agroindústria Familiar e Pronaf Cota-Parte. 

Das diversas linhas de créditos, a intenção do Pronaf é fortalecer a agricultura 

familiar através de financiamentos para beneficiamento e industrialização; compra de 

máquinas e equipamentos; produção agroecológica; implantação, utilização e 

recuperação de tecnologias de energia renovável, biocombustíveis, silvicultura e 

recuperação do solo; produção florestal e extrativista; exploração do turismo rural; 

projetos de sustentabilidade; ampliação ou modernização da infraestrutura; Projetos 

de Sistemas Agroflorestais; Aplicação em Capital de Giro; entre outros. 

 

3.2.2. Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

 

O PAA é um programa criado em 2003, que permite que os órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais adquirem os alimentos diretamente dos produtores, 

cuja finalidade é promover a inclusão social no campo fortalecendo a agricultura 

familiar e garantindo o atendimento de populações em situação de insegurança 

alimentar e nutricional. As compras se dão por meio de chamadas públicas, com 

dispensa de licitação, para instituições que fornecem refeições regularmente, como 

hospitais, quartéis, presídios, restaurantes universitários e refeitórios de entidades 

assistenciais. 

 

3.2.3. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
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O PNAE é um programa parecido com o PAA, porém ele prevê a compra de ao 

menos 30% dos alimentos provenientes da agricultura familiar para serem servidos 

nas escolas da rede pública de ensino. As compras se dão também por meio de 

chamadas públicas, com dispensa de licitação, e é uma ferramenta muito importante 

para o desenvolvimento local, garantia da segurança alimentar e nutricional, além de 

ter um alimento fresco e de qualidade na alimentação escolar.  

 

3.2.4. Terra Forte 

  

O Programa Terra Forte é um programa destinado ao financiamento de projetos 

de cooperativas e associações que visem a implantação e modernização de 

empreendimentos coletivos agroindustriais em assentamento da reforma agrária, cuja 

finalidade é aumentar a renda nos assentamentos da reforma agrária. São 

desenvolvidas também atividades não agrícolas, como turismo rural e artesanato, de 

um modo geral, são atividades que valorizam as características regionais, 

experiências e potencialidades locais. 

 

3.2.5. Garantia-Safra 

  

O Programa Garantia-safra é um seguro destinado a agricultores familiares 

com renda familiar de até 1,5 salário mínimo por mês, em caso de perda de produção 

causada por problemas climáticos, desde que possuem Declaração de Aptidão ao 

Pronaf (DAP) e tenham feito a adesão ao Garantia-Safra. O programa possui um fundo 

que é constituído pela contribuição dos estados, municípios, união e contribuição 

individual dos agricultores familiares, e pode ser acionado quando for comprovada a 

perda de pelo menos 50% da safra no município por seca ou excesso de chuva. 

 O governo também ampliou o leque e desenvolve concomitante aos programas 

de políticas públicas, projetos e programas de direito de acesso a cidadania como: 

Reforma Agrária, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), Programa 

Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural (PNDTR), Organização Produtiva 

da Mulheres Rurais, Territórios da cidadania, Arca das Letras e Programa de Apoio à 

Infraestrutura nos Territórios Rurais (Proinf). 
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Os programas de acesso a cidadania elencados se dão sumariamente por meio 

de políticas públicas de reforma agrária; de melhoria da infraestrutura; de fomento à 

produção e preservação ambiental; de agroecologia; de produção e desenvolvimento 

sustentável; de alfabetização, educação profissional e capacitação tecnológica; de 

emissão gratuita de documentos oficiais; de estimulo a mulher no campo; de 

assistência técnica e extensão rural; entre outros. A finalidade é garantir condições de 

vida digna aos trabalhadores e assentados, por meio de ações de acesso a direitos 

constitucionais, políticas públicas e benefícios. 

 

 A agricultura familiar tem enorme importância, até mesmo no cenário 

macroeconômico, reduzindo a inflação através da independência de produtos 

importados. A agricultura familiar também produz alimentos saudáveis, provisiona 

segurança alimentar, gera distribuição de renda, protege a biodiversidade. É vital a 

economia o apoio a essa classe que alimenta grande parte dos lares brasileiros 

(ANANIAS, 2015). 

 

3.3. ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO: MECANISMOS DE APOIO E 

GERAÇÃO DE RENDA 

  

Inicialmente os termos associativismo e cooperativismo parecem ter o mesmo 

significado, mas suas características se divergem em alguns aspectos. As pessoas 

sempre estiveram de alguma forma em algum grupo de pessoas, seja para jogar uma 

partida de futebol, fazer um churrasco ou participar de um grupo na igreja. De uma 

forma ou de outra somos constantemente levados a nos reunirmos com os nossos 

semelhantes para desenvolvermos alguma atividade (DUARTE e WEHRMANN, 

2006). 

Os indivíduos necessitam viver em grupos para satisfazer suas necessidades, 

para isso tem-se a necessidade de se organizarem. Para Oliveira (2002), uma 

organização é quando uma pessoa precisa de outra para satisfazer uma necessidade 

ou realizar uma atividade, descobrem que juntas e unidas, conseguirão fazer coisas 

que seriam impossíveis de fazer só. 

 Tanto a organização através do associativismo quanto do cooperativismo estão 

previstas na Constituição Federal/88 e no Código Civil Brasileiro. Segundo o Código 
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Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e alterações) e ambas são pessoas 

jurídicas de direito privado. 

 Em busca de consolidar e fortalecer a atuação do sistema cooperativista em 

todos os seus ramos e do associativismo rural, o Governo Federal criou o 

Departamento de Cooperativismo e Associativismo Rural (DENACCOP), subordinado 

a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo (SDC), do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), cuja atribuição é apoiar, fomentar 

e promover o cooperativismo e o associativismo visando a geração de trabalho e 

renda, o desenvolvimento humano e a inclusão social. São diversos os projetos e 

programas de Políticas Públicas do Departamento em benefício do associativismo e 

cooperativismo rural (BRASIL, 2016) 

 Para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a associação de 

produtores rurais é uma sociedade formal, criada com o objetivo de integrar esforços 

e ações dos agricultores e seus familiares em prol da melhoria do processo produtivo 

e em benefício da própria comunidade à qual pertence, tendo a sociedade o poder de 

transformar-se mediante as decisões e ações de seus membros. O associativismo 

traz diversos benefícios e conquistas para seus membros, seja no aspecto social, 

cultural e econômico. O grande desafio e dinâmica é organizar as pessoas para 

solucionar necessidades comuns, conseguindo melhores condições de vida e 

determinando assim o desenvolvimento dos membros e da nação (BRASIL, 2008). 

A atuação de agrupamentos de parcela da sociedade por meio de grupos 

políticos, de trabalho, religiosos, de estudos, núcleos de produção, de distribuição e 

consumo e também de comercialização tem importante função histórica, pois através 

deles que as camadas populares devem se fazer representar para determinar o seu 

futuro. Um importante aliado da permanência do agricultor familiar no campo é o 

associativismo, que por meio da união desenvolve-se um pensamento político-

comunitário, articulado por meio de discussões e reuniões de suas necessidades em 

conjunto (BRASIL, 2008). 

Ainda, o ministério afirma que, o associativismo permite aos trabalhadores e 

pequenos proprietários participarem do mercado em melhores condições de 

concorrência, viabilizando suas atividades econômicas. O associativismo, além de 

reduzir o número de atravessadores na comercialização dos produtos rurais, ele 

intensifica a produção em quantidade e qualidade, aumenta o percentual de renda, 
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reduz os custos por meio da reunião da produção e seus meios e promove 

negociações em conjunto (BRASIL, 2008). 

 Hespanhol (2008), sintetiza: 

Por meio de associações, eles podem conseguir: a) comprar insumos 

químicos a preços mais baixos, em virtude da aquisição se dar em maior 

quantidade; b) fazer uso temporário de tratores, colheitadeiras e implementos 

agrícolas, cujos custos unitários são elevados; c) ter acesso a assistência 

técnica oficial ou particular; d) negociar em melhores condições a produção, 

pois a oferta em maior quantidade de produtos reduz o custo operacional das 

empresas e elimina a ação dos atravessadores; e) ter acesso a mercados 

preferenciais, principalmente para o atendimento de demandas públicas tais 

como o abastecimento de creches, escolas, asilos, presídios, etc. 

Em resumo, as associações atuam no sentido de reunir os agricultores, sua 

produção, demandas econômicas e produtivas, afim de obterem em conjunto 

melhores resultados econômicos. O agrupamento rural através de associação de 

agricultores, apresenta-se como um dos mais importantes mecanismos de fixação do 

homem no campo, pois possibilita reunir a produção dos associados em busca de 

melhores preços dos produtos e aquisição dos insumos, devido à grande quantidade 

para suprir as suas demandas (BRASIL, 2008). 

 O cooperativismo rural, embora possua aspectos semelhantes ao 

associativismo, apresenta algumas características distintas. Para Singer (2002), a 

cooperação é uma das únicas formas que os indivíduos comuns dispõem para superar 

seus problemas financeiros, principalmente em períodos de crise, quando estão mais 

expostos a ela. Sendo também, uma excelente alternativa para em políticas públicas 

de desenvolvimento estratégico, havendo grande possibilidade de reinserção no 

mercado para aqueles que se encontram na situação de desemprego e pobreza. 

 De acordo com Santos e Rodriguez (2005): 

O cooperativismo considera que o mercado promove um dos seus 

valores centrais, a autonomia das iniciativas coletivas e os objetivos de 

descentralização e eficiência econômica que não são acolhidos pelos 

sistemas econômicos centralizados. Face a comprovada inviabilidade e 

indesejabilidade das economias centralizadas, as cooperativas surgem como 

alternativas de produção factíveis e plausíveis, a partir de uma perspectiva 

progressista, porque estão organizadas de acordo com os princípios e 

estruturas não capitalistas e, ao mesmo tempo, operam em uma economia 

de mercado. 
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 As cooperativas são capazes de articular produtores, instituições públicas e 

mercado consumidor, e não apenas representa uma ligação entre a agricultura 

familiar, as novas técnicas e o modo de produção (DUARTE e WEHRMANN, 2006). 

 Para fixar o entendimento das semelhanças e diferenças, a seguir o quadro 

comparativo entre Cooperativa e Associação mostra as características e conceitos de 

ambas, como definição, amparo legal, número de membros, capital social, formas de 

gestão, responsabilidades, entre outros aspectos relevantes. 

 

Quadro 1 - COMPARATIVO ENTRE COOPERATIVA E ASSOCIAÇÃO 

Características/Con

ceitos/Organização 
Cooperativa Associação 

Conceito/Definição 

Sociedade de pessoas com fins 

econômicos de natureza civil sem 

objetivo de lucro 

Sociedade civil sem fins lucrativos 

Amparo legal 

CF (Art.5º, XVII a XXI; Art. 174, 

parágrafo 2º e inciso VI do Art. 187), 

Lei 5.764 de 16/12/1971 e Código 

Civil 

CF (Art.5º, XVII a XXI e Art. 174, 

parágrafo 2º) e Código Civil 

Objetivos 

Procurar organizar, representar e 

defender os interesses dos seus 

cooperados, atuando como 

prestadora de serviços aos mesmos 

(desenvolvimento da produção, 

transformar bens, armazenar, 

comercializar, assistência técnica, 

educacional e social) 

Procurar organizar, representar e 

defender os interesses dos seus 

associados, de modo a incentivar a 

melhoria do nível técnico, profissional 

e cultural 

Número de membros 

para constituição 
Mínimo de 20 pessoas Mínimo de 2 pessoas 

Capital Social 
Através de cotas-partes dos 

cooperados 

Não existe capital social, mas 

patrimônio social 

Geração de Receitas 

Taxa de serviços sobre as 

operações e percentual da 

produção 

Contribuição social, doações, auxílio, 

taxas de serviços, subvenção e 

legado 

Forma de Gestão Cada pessoa tem direito a um voto Cada pessoa tem direito a um voto 

Destino do 

excedente 

Proporcional a participação de cada 

cooperado 
Melhoria comum/doações 

Remuneração dos 

dirigentes 
Pró-labore Não há 
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Responsabilidade Proporcional ao capital subscrito Da Diretoria 

Dissolução e/ou 

extinção 

Dissolução por Assembleia Geral 

 

Destino do Patrimônio: 

- em caso de dissolução paga as 

dívidas e o restante é divido entre os 

sócios; e 

- em caso de liquidação os sócios 

são responsáveis pelas dívidas que 

deverão ser pagas com o capital 

correspondente a sua cota parte, 

quando o ativo for insuficiente para 

liquidar o passivo 

Dissolução por Assembleia Geral 

 

Destino do Patrimônio: 

- em caso de dissolução após 

liquidadas suas dívidas o 

remanescente é transferido a 

entidades afins; e 

- em caso de liquidação: sócios não 

respondem pelas dívidas 

Fonte: BRASIL (2009). 

 

Em análise, compreende-se que as cooperativas agrícolas têm o papel de 

assegurar o comércio da produção rural, onde seus produtos passam a ser 

comercializados pela cooperativa, surgindo a oportunidade de beneficiar o produto, 

agregando valor, bem como estabelecendo contatos comerciais e negociações mais 

sólidas, enquanto nas associações rurais essa responsabilidade é feita diretamente 

pelos associados, que geram renda por meio da união e organização de seus 

membros e de seus produtos. 

Tanto as associações quanto as cooperativas são alternativas para que os 

agricultores familiares possam se inserir no mercado, representando importantes 

ferramentas de apoio que viabilizam o desenvolvimento e a geração de renda. 

  

3.4. O ASSOCIATIVISMO E A FEIRA DO PRODUTOR DE MARIALVA-PR 

  

Como foi abordado anteriormente, o associativismo se constitui uma alternativa 

necessária para viabilizar as atividades econômicas, possibilitando aos seus membros 

melhores condições para participar do mercado. Com a associação formal dos 

membros afins, a comercialização de produtos e serviços podem ser muito mais 

rentáveis através do aumento da capacidade produtiva e comercial de todos os 

associados (BRASIL, 2008) 

 O associativismo rural também se mostrou muito importante e benéfico, 

principalmente para os pequenos produtores rurais, colocando-os em melhor situação 
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para viabilizar suas atividades. Esse mecanismo associativo que tem alavancado o 

meio rural faz parte de uma das finalidades do DENACCOP, que é “promover o 

desenvolvimento de associações de produtores rurais visando assegurar a produção 

de alimentos e de outros produtos geradores de renda” (BRASIL, 2009). 

Podemos verificar a importância do benefício do associativismo rural através 

do trecho publicado no site do Ministério da Agricultura (2016): 

A união dos pequenos produtores em associações torna possível a 

aquisição de insumos e equipamentos com menores preços e melhores 

prazos de pagamento, como também o uso coletivo de tratores, 

colheitadeiras, caminhões para transporte, etc. Tais recursos, quando 

divididos entre vários associados, tornam-se acessíveis e o produtor 

certamente sai lucrando, pois reúne esforços em benefício comum, bem 

como o compartilhamento do custo da assistência técnica do agrônomo, do 

veterinário, de tecnologias e de capacitação profissional (BRASIL, 2008). 

 Com base nessas vantagens e benefícios alguns produtores rurais de Marialva, 

estado do Paraná, que há anos fazem a Feira do Produtor no município, criaram em 

13 de julho de 2013, a Associação da Feira do Produtor de Marialva (AFPM), com 

sede na rua Sírio Libanês, 612, região central da cidade, conforme relato da presidente 

(Apêndice 1) e estatuto em anexo (Anexo 1). 

 A feira do produtor é composta hoje de cerca de 26 feirantes, sendo 19 deles 

produtores rurais, que as segundas, quintas e sábados, comercializam seus produtos, 

gerando renda e desenvolvimento. A prefeitura salienta a importância da feira para o 

produtor: 

Entre um pastel e uma pamonha, os marialvenses compram 

verduras, legumes e frutas na Feira do Produtor, a preços mais acessíveis do 

que os praticados por supermercados e sacolões. Isso porque a venda direta 

permite aos feirantes da cidade escoar toda a produção semanal na feira, 

garantindo um bom preço (MARIALVA, 2009). 

 Com mais de duas décadas de existência, a Feira do Produtor de Marialva já 

faz parte da cultura dos marialvenses, assim como representa um dos mais 

importantes mecanismos de comercialização e distribuição de alimentos de Marialva, 

referência em qualidade e bons preços. Além de garantir produto de qualidade vindo 

direto do campo para o consumidor, também ajuda a incentivar a agricultura familiar 

e garantir a sobrevivência dos pequenos produtores do município (MARIALVA, 2009). 
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Figura 1 - FEIRA DO PRODUTOR DE MARIALVA-PR 

 

 
Fonte: O autor.  
 

 Os integrantes da Feira do Produtor de Marialva pagam R$ 30,00 reais mensais 

para a associação para custear energia elétrica, limpeza do local após a realização 

da feira e outras necessidades comuns. A feira segue algumas regras de 

funcionamento e uma delas é o sinal para dar início as vendas. Uma sirene soa as 

16:30 horas nos dias de feira, permitindo que comerciantes comecem a venda de 

produtos e depois as 20:30 horas soa novamente, finalizando mais um dia de trabalho. 

 A Feira do Produtor iniciou com duas feiras por semana, próximo a região 

central da cidade e devido ao crescimento populacional e consequente demanda, a 

feira atualmente atende também as sextas-feiras em um bairro periférico (MARIALVA, 

2009). 

 

Quadro 2 - FEIRA DO PRODUTOR DE MARIALVA - DIAS, HORÁRIOS E LOCAIS 

Nr DIA DA SEMANA / HORÁRIO LOCAL 

1 Segunda-feira, das 16:30 as 20:30 horas 
AO LADO DA IGREJA MATRIZ NOSSA 

SENHORA DE FÁTIMA 

2 Quinta-feira, das 16:30 as 20:30 horas 
RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, AO 

LADO DO CLUBE DOS TRINTA 

3 Sexta-feira, das 16:30 as 20:30 horas 

JARDIM HAMADA AO LADO DA NOVA 

ESCOLA NILO PEÇANHA (DESDE 

22JAN16) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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 A Associação tem por finalidade administrar, cooperar, promover e/ou veicular 

todo tipo de prestação de serviços aos seus associados, de modo que tais serviços 

sejam condizentes com as necessidades dos associados, conforme descrito em seu 

Estatuto, no anexo deste trabalho. 

 São três os poderes sociais da Associação: a Assembleia geral, constituída 

ativamente pelos sócios com soberania para decidir sobre quaisquer assuntos; a 

Diretoria Executiva, composta por 7 (sete) membros (presidente, vice-presidente, 1º 

Secretário, 2º Secretário, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor Comercial 

e Marketing) com mandato de 2 (dois) anos; e por último o Conselho Fiscal, constituído 

de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, competindo ao mesmo, 

de um modo geral, acompanhar e fiscalizar a gestão econômico-financeira da 

Associação. 

 

3.5. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO MUNICIPIO DE MARIALVA-PR 

 

 A cidade de Marialva, antes distrito do Município de Mandaguari (1947), foi 

inicialmente formada pela Companhia de Terras do Norte do Paraná no ano de 1940, 

quando promoveu a venda de lotes urbanos e assim deu-se a denominação de 

Marialva. Com uma boa terra e um bom clima para a cultura do café e também o êxito 

das vendas dos lotes, a cidade atraiu pessoas de diversas regiões do Brasil, e em 

pouco tempo a cidade já estava em pleno desenvolvimento (MARIALVA, 2016). 

 A criação do município de Marialva deu-se através da Lei nº 790, de 14 de 

novembro de 1951, sendo desmembrado do município de Mandaguari. O primeiro 

Prefeito da novata cidade foi o senhor Antônio Garcia Netto, eleito em 1952, e ano 

seguinte, o município foi elevado a comarca, tendo seu primeiro Juiz de Direito o Dr. 

Leandro de Freitas Oliveira (MARIALVA, 2016). 

 A origem do nome da cidade deu-se em homenagem ao cavaleiro português D. 

Pedro de Alcântara Menezes, o Marques de Marialva. Atualmente, o município é 

conhecido como a “capital da uva fina” por se destacar na produção dessa fruta. Na 

entrada da cidade tem um grande monumento em concreto armado no formato de 

cacho de uva e no mês de dezembro ocorre também a tradicional Festa da Uva Fina, 

com exposições de uvas e flores, barracas típicas, parque de diversões e diversas 

atrações culturais (MARIALVA, 2016). 
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 Marialva localiza-se a cerca de 405 km da capital Curitiba e entre as 

coordenadas 23º20'15" a 23º40'27" de latitude sul e entre 51º25'05" e 52º50'59" de 

longitude oeste, na região Sul do Brasil, no Norte do Estado do Paraná, na 

Mesorregião Norte Central. O relevo é predominantemente ondulado, destacando-se 

a terra roxa estruturada, com altitude média por volta de 600 metros acima do nível 

do mar. (IBGE, 2010) 

Figura 2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARIALVA 

 

Fonte: ABREU (2006). 

 

 O município de Marialva possui clima subtropical úmido com chuvas de verão 

e inverno seco e temperaturas que variam entre 15,0 ºC a 25,8 ºC. A precipitação 

média do município é de 1500mm/ano, sendo os meses de maior precipitação 

pluviométrica: novembro, dezembro e janeiro (IBGE, 2010). 

Marialva se localiza sobre as bacias hidrográficas dos rios Pirapó, Pinguim e 

Keller, e outros ribeirões, que fazem parte da Bacia Hidrográfica do rio Paraná. A sua 

população segundo o último Censo (2010) é de 31.959 habitantes, com uma 

densidade demográfica de cerca de 67 hab/km² e a população em sua maioria 

composta por católicos apostólicos romanos (IBGE, 2010). 

 O município faz divisa ao norte com os municípios de Astorga; ao sul com 

Floresta, Itambé e Bom Sucesso; a leste com Maringá e Sarandi; e a oeste com 

Mandaguari. 
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Figura 3 - LIMITES DO MUNICÍPIO DE MARIALVA 

 

Fonte: IPARDES (2016). 

 

Na Tabela 1 verifica-se que a quantidade de pessoas voltadas para o meio rural 

em Marialva é relativamente alto em relação à população urbana. Segundo o Censo 

de 2010, Marialva possui uma população censitária residente de 31.959 pessoas e 

estimada de 2015 em 34.388, sendo a sua população rural de cerca de 6.167 pessoas 

contra 25.792 residentes na área urbana em um território de aproximadamente 475 

km², com densidade demográfica de cerca de 67 hab/km² (IBGE, 2010). 

 

Tabela 1 - POPULAÇÃO RESIDENTE SEGUNDO TIPO DE DOMICÍLIO E SEXO - MARIALVA – 
CENSO 2010 

Tipo de domicílio Masculina Feminina Total 

Urbano 12.592 13.200 25.792 

Rural 3.203 2.964 6.167 

Total 15.795 16.164 31.959 

Fonte: IBGE (2010) 

 



36 

 

Ainda na Tabela 1 observa-se a predominância da concentração da população 

na área urbana, contudo a população rural corresponde a 19,3% da população urbana 

do município, que é relativamente alta. 

Marialva faz parte da região metropolitana de Maringá, região norte do Estado 

do Paraná. Por ser uma região prospera devido à grande concentração de indústrias, 

comércio e empresas de serviços, Marialva acabou participando do processo de 

desenvolvimento da região, sendo influenciada pelas excelentes condições de 

desenvolvimento econômico estabelecidas nessa região, apresentando um Índice de 

Desenvolvimento Humano Médio (IDHM), próximo da média do Estado (MARIALVA, 

2016). 

 

Tabela 2 - IDHM DO BRASIL, REGIÃO SUL, ESTADO DO PARANÁ E MUNICÍPIOS VIZINHOS DE 
MARIALVA 

País, Região, Estado, 

Muncípios 
1991 2000 2010 

Brasil 0,493 0,612 0,727 

Região Sul 0,531 0,663 0,756 

Paraná 0,507 0,650 0,749 

Marialva 0,519 0,647 0,735 

Maringá 0,608 0,740 0,808 

Sarandi 0,441 0,605 0,695 

Floresta 0,530 0,657 0,736 

Itambé 0,516 0,658 0,746 

Bom Sucesso 0,378 0,573 0,686 

Mandaguari 0,527 0,665 0,751 

Astorga 0,515 0,639 0,747 

Fonte: IPARDES (2012). 

 

Considerando que a região em que está inserido o município de Marialva 

apresenta evolução no IDHM ao longo dos anos, porém o município permanece um 

pouco abaixo da média do Estado, com exceção dos municípios de Maringá e 

Mandaguari. 

Já o PIB per capta do município também está um pouco abaixo do estado, 

comparando os anos de 2011 a 2013, como podemos ver na Tabela 3. 
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Tabela 3 - PRODUTO INTERNO BRUTO PER CAPTA - ESTADO DO PARANÁ E MARIALVA – 2011 
E 2013 

Estado/Município 
PIB (R$) 

2011 2012 2013 

Paraná 24.445 26.963 30.265 

Marialva 19.244 22.259 26.726 

Fonte: IBGE (2010) e IPARDES (2016). 

 

 O município em seu contexto regional, teve como principais atividades 

econômicas a cultura da uva e do café. Devido a vários aspectos, como más 

condições climáticas, perda de safra, baixos preços e falta de mão de obra, o 

município tem-se voltado para outros cultivares como o morango e flores (MARIALVA, 

2016). 

 Atualmente o município ainda possui uma grande parcela da população voltada 

as atividades agropecuárias, como mostra a Tabela 4. 

 

Tabela 4 - POPULAÇÃO OCUPADA SEGUNDO A ATIVIDADE ECONÔMICA 

Atividades econômicas Nº de pessoas 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 4.171 

Indústrias de Transformação 2.613 

Construção 1.256 

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 2.977 

Transporte, armazenagem e correio 606 

Alojamento e alimentação 443 

Administração pública, defesa e seguridade social 502 

Educação 777 

Saúde humana e serviços sociais 438 

Serviços domésticos 909 

Fonte: IPARDES (2010). 

  

Pode-se perceber que o Município de Marialva possui 4.171 pessoas que se 

ocupam com atividades do campo, enquanto que, as minorias estão ocupadas com 

atividades de alojamento e alimentação, saúde humana e serviços sociais (IPARDES, 

2010). Embora Marialva concentra mais trabalhadores na área urbana do que na rural, 

isso demonstra a importância das atividades agrícolas para a população marialvense. 
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 Outro dado importante é em relação ao grau de urbanização do município 

(80,7%) em relação aos municípios vizinhos, sendo Marialva o município com menor 

taxa (IPARDES, 2016). 

 A Tabela 5 apresenta os valores adicionados brutos segundo os setores da 

economia de Marialva, do Paraná e do Brasil, o que revela que o setor agropecuário 

do Município tem se despontado nesses últimos anos. 

 

Tabela 5 - VALOR ADICIONADO BRUTO A PREÇOS BÁSICOS SEGUNDO OS SETORES DA 
ECONOMIA – MARIALVA – 2013 

Setor 

econômico 

Marialva 

Valor (em R$ 1.000,00) 

Paraná 

Valor (em R$ 1.000,00) 

Brasil 

Valor (em R$ 1.000,00) 

Agropecuária 121.425 9.371.924 105.163.000 

Industria 188.991 33.429.611 539.315.998 

Serviços 389.506 68.022.406 1.197.774.001 

Fonte: IBGE (2010) 

 

 Em análise, percebe-se que os setores de indústria e serviços estão à frente 

do valor da produção agropecuária, embora o setor agropecuário de Marialva em 

relação aos demais setores tem sido bastante significativo comparado com o Paraná 

e Brasil. 

 No segmento agrícola, merece destaque as lavouras temporárias e 

permanentes que registra um total de 712 e 700 estabelecimentos, respectivamente 

(IPARDES, 2012). 

 Na produção agrícola, o município tem uma maior participação em hectares de 

lavouras temporárias nos cultivos de soja e milho, e nas permanentes de cultivos de 

café e uva.  

 

Tabela 6 - PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL 

Produção Agrícola Municipal – Lavoura Permanente (2014) 

PRODUTO AREA COLHIDA 
QTD 

PRODUZIDA 
RENDIMENTO 

VALOR (EM R$ 

1.000,00) 

Abacate 5 ha 100 Ton 20.000 kg/ ha R$ 100,00 

Banana (cacho) 12 ha 120 Ton 10.000 kg/ha R$ 92,00 
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Café (em grão) – 

Arábica 

94 ha 141 Ton 1500 kg/ha R$ 916,00 

Caqui 5 ha 50 Ton 10.000 kg/ha R$ 60,00 

Laranja 3 ha 90 Ton 30.000 kg/ha R$ 20,00 

Limão 5 ha 100 Ton 20.000 kg/ha R$ 90,00 

Maçã 1 ha 3 Ton 3.000 kg/ha R$ 7,00 

Manga 5 ha 30 Ton 6.000 kg/ha R$ 39,00 

Maracujá 9 ha 46 Ton 5.111 kg/ha R$ 69,00 

Tangerina 6 ha 110 Ton 18.333 kg/ha R$ 110,00 

Uva 825 ha 29.800 Ton 36.121 kg/ha R$ 89.400,00 

Produção Agrícola Municipal – Lavoura Temporária (2014) 

PRODUTO AREA COLHIDA 
QTD 

PRODUZIDA 
RENDIMENTO 

VALOR (EM R$ 

1.000,00) 

Alho 1 ha 5 Ton 5.000 kg/ha R$ 28,00 

Aveia (em grão) 140 ha 280 Ton 2.000 kg/ha R$ 137,00 

Cana de açúcar 4.159 ha 308.704 Ton 74.226 kg/há R$ 15.448,00 

Mandioca 30 ha 600 Ton 20.000 kg/ha R$ 174,00 

Melancia 7 há 280 Ton 40.000 kg/ha R$ 118,00 

Melão 2 há 40 Ton 20.000 kg/ha R$ 72,00 

Milho (em grão) 16.400 ha 87.010 Ton 5.305 kg/ha R$ 27.149,00 

Soja (em grão) 23.510 ha 75.212 Ton 3.199 kg/ha R$ 80.099,00 

Tomate 22 há 1.540 Ton 70.000 kg/ha R$ 3.388,00 

Trigo (em grão) 7.000 ha 18.900 Ton 2.700 kg/ha R$ 9.289,00 

Fonte: IBGE (2010) 

 

 O Brasil, assim como a região Sul, possui muitos estabelecimentos rurais 

familiares, chegando a mais de 80% em relação a estabelecimentos não familiares, 

segundo o Censo Agropecuário (2006). Quando analisamos o número de 

estabelecimentos agropecuários no município de Marialva de acordo com a condição 

do produtor, verifica-se também uma significativa presença da agricultura familiar, 

concretizando que a agricultura familiar tem um grande impacto na vida social e 

econômica do município. 

 

Tabela 7 - NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
E NÃO FAMILIAR - 2006 

País, Região, 

Estado, 
Agricultura Familiar Agricultura não Familiar 
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Mesorregião 

Município 
Nº de 

estabelecimentos 

Área total 

(ha) 

Nº de 

estabelecimentos 

Área total 

(ha) 

Total de 

estabeleci

mentos 

Brasil 4.366.267 80.102.694 809.369 253.577.343 5.175.636 

Sul 849.693 13.054.511 156.510 28.726.492 1.006.203 

Paraná 302.828 4.252.659 68.235 11.139.123 371.063 

Mesorregião 

Norte Central4 
41.390 556.473 12.887 1.856.880 54.277 

Microrregião 

de Maringá5 
2.832 34.844 1.110 87.363 3.942 

Marialva 1.185 13.607 473 26.341 1.658 

Fonte: IBGE (2006). 

 

 Em análise da quantidade de estabelecimentos da agricultura familiar, cabe 

destacar que dentre os municípios da Microrregião de Maringá, Marialva é o que 

possui o maior número de estabelecimentos (1185), seguido por Mandaguari (616), 

Maringá (599), Paiçandu (251) e Sarandi (181).    

Na Tabela 8 podemos visualizar a área segundo a sua condição de posse, com 

os números de estabelecimentos. 

 

Tabela 8 - ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS E ÁREA SEGUNDO A CONDIÇÃO DO 
PRODUTOR – MARIALVA/PR - 2006. 

Condição do Produtor Estabelecimentos Área (ha) 

Proprietário 1.405 35.883 

Arrendatário 182 3.595 

Parceiro 58 424 

Ocupante 11 33 

Assentado 2 Não disponível 

Produtor sem área 0 0 

TOTAL 1658 39.948 

Fonte: IBGE (2006). 

 

                                                           
4 Mesorregião é uma subdivisão dos estados brasileiros que congrega diversos municípios de uma área 
geográfica com similaridades econômicas e sociais, que por sua vez, são subdivididas em 
microrregiões. A Mesorregião Norte Central é composta por 79 municípios agrupados em oito 
microrregiões. 
5 A Microrregião de Maringá é composta pelos municípios de Maringá, Mandaguari, Marialva, Paiçandu 
e Sarandi, totalizando 5 (cinco) municípios. 
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Levando em consideração os aspectos que foram apresentados até o presente 

momento acerca do município de Marialva, constata-se que o município tem 

desenvolvido representativamente atividades agropecuárias de pequeno porte, 

capazes de desencadear o desenvolvimento local. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Segundo Gerhardt e Silveira (2009), só se inicia uma pesquisa se existir uma 

pergunta, ou seja, pesquisar é sanar uma dúvida, procurar resposta para alguma 

coisa. Salienta-se que para elaborar um projeto de pesquisa, é imprescindível um 

planejamento, um passo a passo, de todos os processos que serão utilizados. 

A metodologia corresponde a um conjunto de procedimentos a serem utilizados 

na obtenção do conhecimento. É a aplicação do método, através de processos e 

técnicas, que garante a legitimidade do saber obtido (BARROS e LEHFELD, 2000).

 Para Gerhardt e Silveira (2009) p. 12, a metodologia é definida como: 

Methodos significa organização, e logos, estudo sistemático, pesquisa, 

investigação; ou seja, metodologia é o estudo da organização, dos caminhos 

a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se 

fazer ciência. Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos, dos 

instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa científica. 

A pesquisa acadêmica por apresentar alto grau de credibilidade para a 

população, deve acatar um conjunto de procedimentos sistemáticos a serem seguidos 

para a correta obtenção dos seus resultados. Observa-se a importância da 

metodologia por ocasião da busca das respostas às indagações e perguntas da 

pesquisa.  

Quanto a abordagem, a pesquisa é quantitativa e qualitativa. Quanto ao quesito 

quantidade, preocupou-se com a representatividade numérica, de modo que todos os 

integrantes da feira do produtor fossem entrevistados e quanto à qualidade, com o 

aprofundamento da compreensão socioeconômica desse grupo. 

Preliminarmente a pesquisa é exploratória, pois inicialmente foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica e documental, com o objetivo de entender o universo da 

pesquisa, que é a feira, pois utilizou-se de fontes bibliográficas como livros, artigos, 

revistas, monografias, teses e sítios eletrônicos (internet), além de uma entrevista com 

a presidente da Associação da Feira do Produtor de Marialva (Apêndice 1) com a 

finalidade de formar uma base teórica sobre o tema. Além disso, foi feito a análise de 

documentos da Associação, com o objetivo de descrever o seu funcionamento, 

através de documentos como o Estatuto e atas. 

Após a pesquisa inicial, realizou-se uma pesquisa de campo, onde foi realizada 

entrevista semiestruturada com os integrantes da Feira do Produtor de Marialva de 
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modo a extrair o máximo de informações, para cumprir os objetivos do presente 

trabalho.  

A entrevista foi composta de três pilares: análise do perfil socioeconômico do 

feirante, potencial da Feira do Produtor de Marialva e uma análise de aspectos 

estratégicos e relevantes da feira. 

Em relação ao primeiro pilar, foram abordados aspectos socioeconômicos do 

feirante, como sexo, faixa etária, estado civil, escolaridade, tempo na atividade 

agropecuária e na feira, quantidade de membros na família, membros na família que 

trabalham na propriedade, que trabalham na feira, que trabalham fora da propriedade, 

modalidade de trabalho dos que trabalham fora da propriedade, motivo dos membros 

trabalharem fora da propriedade, formas de comercialização de produtos da 

propriedade, renda familiar, se possui Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) e se 

possui o Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

Já no segundo pilar, foram analisados aspectos referente ao potencial da feira, 

como o que motivou a participação na feira, tempo de participação na associação, 

motivo de fazer parte da associação, se participa de outras feiras em municípios 

vizinhos, a área total da propriedade, a área cultivável da propriedade, produtos 

comercializados na feira, se os produtos comercializados são exclusivos ou se já se 

comercializava para autoconsumo, se houve a necessidade de aumento da área 

agricultável para a feira, se aumentou o número de produtos para a feira, a margem 

de lucro, faturamento médio mensal, se realizou algum investimento para 

comercializar na feira, origem do recurso de investimento, grau de satisfação com a 

feira, se recebe apoio para comercialização e reflexos no sistema produtivo em caso 

de interrupção da feira. 

Por último, no terceiro pilar procurou-se averiguar aspectos que não se 

encaixaram em nenhum dos outros pilares, enquadrando-os como estratégicos e 

relevantes. Este pilar foi analisado se o feirante é beneficiário ou participa de 

programas do governo de fomento a agricultura familiar, pontos prejudiciais ao 

comercio na feira (ameaças), vantagens de fazer parte da feira (oportunidades), 

pontos positivos e negativos da feira (forças e fraquezas, respectivamente) e aspecto 

referente ao relacionamento com os demais feirantes.    

O referencial teórico foi baseado em muita leitura e foram coletados 

bibliografias e documentos, bem como também foi utilizada a internet para obter 

informações mais atualizadas. O questionário foi aplicado no dia 21 de abril de 2016 
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(quinta-feira) na Feira da Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima, com todos os 

feirantes da feira do produtor, através de 26 entrevistas presenciais semi-estruturadas, 

contendo questões abertas e fechadas. O roteiro da entrevista realizada encontra-se 

no apêndice 2 deste trabalho. 

O roteiro de entrevista é bem extenso, porém optou-se por ser semiestruturado 

para facilitar a coleta de dados, tendo em vista o feirante estar em horário de trabalho, 

e aplicado presencialmente para sanar as dúvidas.  

Dos 26 entrevistados, foram selecionados somente os produtores rurais para a 

pesquisa, totalizando 19. Os demais feirantes não são produtores rurais, são 

comerciantes de barracas de brinquedos, pastéis e frutas. Entre vários objetivos, o 

principal foi de estabelecer um diagnóstico do produtor rural e da Feira do Produtor de 

Marialva, identificando o perfil socioeconômico dos atores envolvidos com o processo 

de comercialização e verificando os potenciais resultados e benefícios da 

comercialização na Feira do Produtor para a economia local, os quais foram relatados 

pelos atores envolvidos neste processo. 

 Em suma, trata-se de um trabalho de pesquisa baseado em dados que foram 

obtidos através da observação, de questionamentos assinalados como essenciais, 

passando-se para a interpretação das informações e fazendo a comparação entre os 

entrevistados. As informações foram interpretadas através de um estudo comparativo, 

discutindo os pontos, evidenciando as concordâncias e discordâncias, relacionando 

com os dados da teoria e procurando estabelecer um entendimento concreto dos 

objetivos do presente trabalho.  
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5. RESUTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho de pesquisa é baseado em dados que foram obtidos 

através da observação, pesquisa documental e exploratória, questionamentos e 

entrevistas essenciais para a interpretação das informações e comparação dos dados. 

As informações foram interpretadas evidenciando-se os feirantes, a feira e a 

associação, procurando estabelecer uma pesquisa completa que pudesse traçar 

características do palco e dos atores envolvidos nesse processo. 

 

5.1. PERFIL SOCIOECONÔMICO DO FEIRANTE 

 

A pesquisa evidenciou que a Feira do Produtor de Marialva é composta por 

uma média de 26 barracas por feira, sendo que produtores rurais possuem 19 

barracas, onde os demais são comerciantes, que vendem seus produtos através de 

barracas de brinquedos, pastéis e frutas. O objetivo de possuir na feira outros tipos de 

mercadorias é para chamar o consumidor para um espaço não somente de 

comercialização, mas também de lazer com a família. A pesquisa por se tratar do 

palco Feira do Produtor irá evidenciar somente as barracas dos produtores rurais. As 

barracas dos produtores rurais são conduzidas de forma familiar, ou seja, a produção 

é comercializada pela família. As mulheres apresentam participação importante na 

feira, uma vez que são as responsáveis pela elaboração de diversos produtos 

fornecidos. A maioria dos produtores apresenta uma faixa etária de 50 a 60 anos, 

sendo do total de feirantes grande parte com estado civil casado (79%), solteiro (19%) 

e divorciado (12%), e a maioria com nível médio de escolaridade (50%), seguido por 

nível fundamental (42%) e nível superior (8%). 
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Figura 4 - FAIXA ETÁRIA DOS PRODUTORES RURAIS DA FEIRA DO PRODUTOR 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

 A maioria dos produtores rurais que participam da Feira do Produtor 

apresentam uma longa vivência e experiência na área rural, apresentando uma faixa 

de 25 a 30 anos de tempo na atividade, dependendo sistematicamente desta atividade 

para subsistência familiar. Há de salientar que mesmo que grande parte esteja na 

atividade rural a mais de 25 anos, o tempo de participação na feira atinge uma faixa 

de 10 a 15 anos, antes mesmo da fundação da Associação dos Produtores Rurais do 

Município, conforme podemos ver no gráfico abaixo. 

 

Figura 5 - TEMPO DE PARTICIPAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS NA FEIRA DO PRODUTOR 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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 O trabalho apresenta também uma análise da família do feirante, onde a 

maioria apresenta na média de 4 integrantes no total. A maioria apresentou também 

que possui cerca de 2 pessoas trabalhando na propriedade e 3 na feira. Cerca de 4 

produtores afirmaram que possuem membros da família que trabalham fora da 

propriedade, sendo em todos eles assalariados, tendo como principais motivos 

acrescentar a renda e a busca por melhores condições de vida. 

 

Tabela 9 - ANÁLISE FAMILIAR DOS PRODUTORES RURAIS DA FEIRA DO PRODUTOR 

Nº de 

pessoas 

Nº de famílias que 

responderam a 

quantidade de 

membros que 

possuem na família 

Nº de famílias que 

responderam a 

quantidade de membros 

que trabalham na 

propriedade 

Nº de famílias que 

responderam a 

quantidade de membros 

que trabalham na feira 

1 pessoa 0 2 2 

2 pessoas 2 8 6 

3 pessoas 4 3 11 

4 pessoas 10 5 0 

5 pessoas 2 1 0 

6 pessoas 1 0 0 

TOTAL 19 19 19 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Cerca de somente 27% dos produtores rurais da Feira do Produtor de Marialva 

acessam outros mercados além da feira, tendo essa minoria como forma de 

comercialização alternativa à venda em cooperativas, supermercados e quitandas. A 

pesquisa apresentou também que mais da metade dos feirantes possui uma renda 

familiar na faixa de R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00 reais, tendo como faturamento médio 

mensal da atividade cerca de 50% da renda familiar. 

 

5.2. POTENCIAL SOCIOECONÔMICO DA FEIRA 

 

Todos os produtores realizaram melhorias no sistema de comercialização para 

participação na Feira do Produtor, onde a maioria utilizou de recursos próprios para 

os investimentos, que se basearam na compra de veículos e barracas. 
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O estopim do surgimento do interesse em participar da Feira do Produtor da 

maioria dos produtores baseia-se em vender o excedente da produção e 

diversificação da renda. Já em relação a Associação da Feira do Produtor de Marialva 

todos afirmaram que participam desde o dia 9 de julho de 2013, data de sua fundação, 

tendo como principais motivos e vantagens de ser associado benefícios para a 

comercialização e interesses comuns. 

Na feira temos uma grande diversidade de produtos produzidos na propriedade, 

tanto produtos fornecidos “in natura” quanto produtos que já recebem alguma forma 

de transformação, além de produtos comercializados por feirantes que não são 

produtores rurais. Os principais produtos fornecidos podemos ver no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - PRODUTOS COMERCIALIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR DE MARIALVA 

Produtos comercializados na Feira do Produtor 

Verduras Polpa de frutas e sucos 

Legumes Doces 

Tubérculos Mel 

Frutas Caldo de cana 

Milho e derivados Café 

Ovos Queijo 

Temperos e condimentos Embutidos de suínos 

Flores Pastel 

Pães roscas e bolos Brinquedos 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Houve uma grande concordância quando perguntado aos produtores se 

recebem algum tipo de apoio ou assistência técnica para comercialização, e todos 

responderam que têm recebido apoio por parte da associação, alguns citaram a 

prefeitura por proporcionar um espaço para comercialização e outros o Instituto 

Emater. 

Um pouco mais da metade dos produtores rurais dizem participar de outras 

feiras em municípios vizinhos e perguntado quais seriam os reflexos no sistema 

produtivo em caso de extinção da feira a maioria respondeu que diminuiria a renda, 

reduzindo a produção ou deixando de produzir e como saída a comercialização a em 

outros mercados. 
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Dos 19 produtores rurais, 16 possuem propriedade de até um módulo fiscal (14 

ha), ou seja, mais de 80%, 2 de um a dois módulos fiscais (de 14 a 28 ha) e 1 de três 

a quatro módulos (42 a 56 ha). Com a oportunidade de se comercializar na feira houve 

um aumento significativo da produção, aumentando por sua vez os produtos 

comercializados. 

Mais da metade dos produtores rurais produzem exclusivamente para 

comercialização na Feira do Produtor, tendo como margem de lucro média dos 

produtos comercializados na faixa de 20 a 50%. 

O faturamento médio mensal da feira corresponde a cerca de 50% da renda 

familiar de cada produtor rural, tendo a maioria um faturamento na faixa de R$ 

1.000,00 a R$ 2.000,00 reais, conforme vejamos na  

Figura 6. 

 

Figura 6 - FATURAMENTO MÉDIO MENSAL DA FEIRA 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Do total de entrevistados (19), todos expressaram um grau de satisfação de 

ótima a excelente com a feira. 

 

5.3. ASPECTOS ESTRATÉGICOS E RELEVANTES 

 

Foi analisado na pesquisa fatores estratégicos e relevantes quanto a 

comercialização na Feira do Produtor, conforme pode ser observado pela participação 
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da renda da feira na renda familiar dos produtores rurais. Há ainda muito ainda a ser 

explorado com esse mercado, pois foi perguntado aos produtores se já foram ou são 

beneficiários de programas de políticas públicas do governo e 13 dos 19 produtores 

responderam que não são beneficiários, sendo que os outros 6 que são beneficiários 

afirmaram participar de programas como PRONAF, PAA e PNAE.  

Em relação ao relacionamento entre os feirantes, mesmo que seja concorrente 

de produto, 11 afirmaram ter um excelente relacionamento, enquanto 6 e 2 afirmaram 

ter um relacionamento ótimo e bom respectivamente. 

Foi feito ainda um levantamento e análise da feira com objetivo de levantar os 

principais aspectos que define a feira como uma política pública de importância para 

o desenvolvimento rural sustentável. Os pontos positivos da feira foram definidos 

como FORÇAS e pontos negativos como FRAQUEZAS, aspectos prejudiciais ao 

comercio na feira foi definido como AMEAÇAS e vantagens de fazer parte da feira 

como OPORTUNIDADES, conforme podemos observar no cada um dos aspectos 

levantados. 

 

Quadro 4 - ANÁLISE DE ASPECTOS ESTRATÉGICOS E RELEVANTES DA FEIRA DO PRODUTOR 
DE MARIALVA-PR 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
 

Na pesquisa foi analisado ainda, aspectos positivos e negativos e o que a Feira 

mudou na vida dos produtores, sendo perceptível uma melhoria na renda da 

FORÇAS OPORTUNIDADES 

- Diversificação da propriedade; 
- Melhoria da renda; 
- Distribuição da renda durante o ano; 
- Garantia de venda da produção; 
- Garantia de preço; 
- Possibilidade de acesso a outros mercados; 
- Redução da dependência de intermediários; 
- Assistência técnica; 
- Melhor planejamento da propriedade; 
- Melhoria do hábito alimentar da família; 

- Participar da Associação; 
- Agregar valor à produção; 
- Dinheiro a vista; 
- Vender e comprar em conjunto por meio da 
Associação; 
- Legalizar a comercialização; 
- Para acessar os programas de governo; 
 

FRAQUEZAS AMEAÇAS 

- Preços baixos praticados por alguns feirantes; 
- Pouco movimento; 
- Falta de infraestrutura para a comercialização 
da produção; 
- Falta de Assistência técnica; 
 

- Os Supermercados e quitandas vendem mais 
barato; 
- Os produtos comercializados pelos 
Supermercados e quitandas são de qualidade; 
- Outros produtores vendem porta-a-porta; 
- Existem outro ponto comercial que são 
vendidos produtos com bom preço e qualidade; 
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propriedade, garantia da venda da produção e redução da dependência de 

intermediários, aspectos esses levantados por todos os entrevistados como os 

principais pontos positivos. A distribuição de renda durante o ano e a diversificação 

da propriedade também foram citados por mais da metade dos entrevistados. Outro 

ponto positivo observado, foi a garantia de preço, pois o valor praticado acaba sendo 

o mesmo ou acima do valor da venda em supermercados e quitandas, conseguindo 

assim preços vantajosos eliminando o intermediário, onde o produtor passa a ganhar 

o valor que o intermediário ganharia.   

Apesar de alguns produtores apontarem como ponto negativo o pouco 

movimento, estes afirmam que apresentam uma margem de lucro suficiente para 

cobrir os custos de produção, por isso que ainda continuam na feira. 

No campo de aspectos prejudiciais ao comercio na feira a maioria dos 

produtores se referiram a ameaças de produtos vendidos por supermercados e 

quitandas mais baratos e de qualidade, além de outros produtores venderem de porta-

a-porta prejudicando o comércio na feira. 

Quanto as vantagens de fazer parte da feira do produtor, as oportunidades são 

grandes e superiores as ameaças, assim como é as forças em relação as fraquezas. 

As principais delas é a oportunidade de receber o dinheiro à vista, agregar valor à 

produção e a oportunidade de participar da Associação, que fornece apoio constante 

e oportunidade da redução de custos por meio de venda e compra em conjunto.  

Das sugestões de melhoria, os produtores afirmam que mudariam os locais de 

feira de segunda e quinta, devido a percepção de uma leve queda no movimento. Os 

locais de feira mudaram em abril de 2013, onde na segunda feira era ao lado da igreja 

matriz Nossa Senhora de Fátima e passou a ser na Rua Presidente Nereu Ramos (ao 

lado do Clube dos 30) e na quinta-feira era na Rua Presidente Nereu Ramos (ao lado 

do Clube dos 30) passou a ser ao lado da igreja matriz Nossa Senhora de Fátima. Os 

feirantes apostam que voltando ao que era antes o movimento ira voltar a crescer. 

Outro ponto comentado também seria a necessidade de uma infraestrutura física para 

a comercialização, com cobertura e banheiros, tendo uma melhor comodidade para 

feirantes e consumidores, principalmente nos dias de forte calor e chuva. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A Feira do Produtor de Marialva promove o desenvolvimento municipal e 

regional, melhorando a qualidade de vida do produtor, a sua renda e a sua 

organização social com a garantia da comercialização, demonstrando que o 

associativismo utilizado para essa modalidade contribui para redução da evacuação 

rural, se consolidando como uma das principais políticas públicas de sucessão rural e 

incentivo à agricultura familiar.  

Pode-se constatar que, mesmo historicamente com crises financeiras no 

mercado nacional, os produtores rurais perseveraram em suas atividades originais e 

permaneceram fiéis às atividades ligadas à terra e, ainda, com características de 

pequeno produtor. O tempo de atividade agropecuária dos produtores rurais da Feira 

do Produtor de Marialva, mostra que houve uma sucessão familiar e a participação da 

família na feira determina a importância da mesma na política de sucessão rural.  

Uma característica bem marcante na pesquisa foi a participação da família na 

feira, em especial da mulher, mãe, produtora rural, dona do lar e feirante. As mulheres 

apresentam participação importante na feira, uma vez que são as responsáveis pela 

cultura de diversos produtos fornecidos. 

Outra característica que pode se mostrar importante é que apesar de 

possuírem sistemas produtivos diversificados e de alguns participarem de outros 

mercados, parte significativa das famílias não consegue manter-se em suas 

propriedades rurais apenas com as atividades agrícolas, sendo necessário que outros 

membros da família se evacuem para a área urbana em busca de renda e melhoria 

de condições de vida. Deste modo, a busca por atividades não agrícolas em busca de 

renda suficiente para a manutenção da família contribuem para a evasão rural. 

Apesar desses pontos negativos, a feira é um celeiro de oportunidade, até 

porque a grande maioria está a mais de 15 anos e caracteriza ela com um grau de 

satisfação de ótimo a excelente. 

Os pontos positivos confirmam a importância desse tipo de política de 

comercialização para o equilíbrio financeiro do sistema produtivo e garantia de 

permanência destas famílias no campo. Além disso, a população consumidora da 

Feira do Produtor de Marialva, tem a oportunidade de contribuir com o 

desenvolvimento local comprando produtos frescos e saudáveis da agricultura 

familiar. 
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Uma apoio a ser reforçado é a política de assistência técnica e fomento ao 

empreendedorismo rural, pois poucos produtores tiveram acesso a programas 

governamentais, sendo um mercado a ser explorado para aumento da produção e 

agregação de valor. 

É preciso esforço de todos os envolvidos para a construção de uma 

infraestrutura própria para a associação, que trará benefícios para todos os atores 

envolvidos, principalmente em dias de chuva, que reduz o número de consumidores 

e por sua vez reduz as vendas, prejudicando a comercialização. 

 Pois o fomento a agricultura familiar contribui e muito para o desenvolvimento 

nacional. Diante de cenários como o da Feira do Produtor de Marialva percebe-se a 

importância dessa classe que foi tanto esquecida e que hoje contribui e muito para 

colocar comida na mesa do brasileiro.  

Por fim, pode-se afirmar que a Feira possibilita ao pequeno produtor diversificar 

a sua propriedade, garantindo a venda da produção, no mercado a vista com alto valor 

agregado, eliminando os intermediários, além de se caracterizar como uma excelente 

política pública de desenvolvimento rural sustentável e a segurança alimentar. 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO 1 - ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR DE 

MARIALVA-PR 
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APÊNDICE 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A PRESIDENTE DA 

ASSOCIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR DE MARIALVA-PR 

 

Nome:  

Nome da Associação: 

Função ou cargo: 

 

1) Quando começou a Feira do Produtor no Município? 

2) Quais os dias, locais e horários que ocorre a Feira do Produtor? 

3) Vocês fazem algum tipo de propaganda da feira (cartazes/carro de 

som/mídia exterior/internet)?  

4) Quando foi fundada a Associação? 

5) Qual o endereço da Associação? 

6) Qual a finalidade e atribuições da Associação na Feira do Produtor? 

7) Quantos associados possui a Associação? 

8) Quais os cargos da Associação? 

9) Quais são os pontos positivos da Feira do Produtor? 

10) Quais são os pontos negativos da Feira do Produtor? 

11) O que mudou na Feira do Produtor após a criação da Associação? 

12) Em sua opinião, a Feira do Produtor deve continuar? Se sim, quais são as 

sugestões de melhorias?  
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APÊNDICE 2 - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS FEIRANTES DA FEIRA DO 
PRODUTOR DE MARIALVA-PR 
 
 Prezados! O presente questionário tem por finalidade analisar o perfil 
socioeconômico do Feirante e o potencial socioeconômico da Feira do Produtor de 
Marialva-PR. O questionário está dividido em aspectos socioeconômicos do feirante, 
aspectos de potencial socioeconômico da feira e aspectos estratégicos e relevantes 
da feira, contendo no total 39 questionamentos, mas como está semiestruturado vai 
ser rápido e fácil. Conto com vocês e desde já agradeço a compreensão, 
disponibilidade e colaboração de todos na pesquisa. Obrigado. 
 

Nome do proprietário:  

Sexo: (  ) Masculino          (  ) Feminino 

Endereço da propriedade (estrada, comunidade, município): 
 
 

 
 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DO PRODUTOR RURAL 

 
 
1) Qual a sua idade? 
_______ anos 
 
2) Qual o seu estado civil? 
(  ) Solteiro     (  ) Casado     (  ) Divorciado     (  ) Viúvo 
 
3) Qual a sua escolaridade? 
(  ) Nível Fundamental     (  ) Nível Médio     (  ) Nível Superior  
 
4) Há quanto tempo está na atividade? 
(  ) menos de 5 anos  (  ) de 5 a 10 anos     (  ) de 10 a 15 anos 
(  ) de 15 a 20 anos    (  ) de 20 a 25 anos   (  ) de 25 a 30 anos 
(  ) mais de 30 anos  
 
5) Há quanto tempo participa da Feira do Produtor de Marialva? 
(  ) menos de 5 anos  (  ) de 5 a 10 anos      (  ) de 10 a 15 anos 
(  ) mais de 15 anos  
 
6) Quantos membros possui a família? 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) ____ 
 
7) Quantos membros da família trabalham na propriedade? 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) ____ 
 
8) Quantos membros da família trabalham na feira? 
(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) ____ 
 
9) Quantos membros da família trabalham fora da propriedade?  
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_____ membros 
 
10) Qual a modalidade de trabalho de membro da família que trabalha fora da 
propriedade? 
(  ) Assalariado (  ) Diarista (  ) Comerciante (  ) Autônomo (  ) 
Outro:____________________ 
 
11) Por que o (s) membro (s) da família trabalha(m) fora da propriedade? 
(     ) Em busca de melhores condições de vida 
(     ) Acrescentar a renda 
(     ) Não gosta da atividade agropecuária 
(    ) __________________________; 
 
12) Quais as formas de comercialização da produção de sua propriedade? 
(    ) Somente na Feira do Produtor   (    ) Na CEASA     (   ) Vendo na rua (porta-
porta)           (      ) na Cooperativa (    ) em Supermercados e quitandas  (     ) 
_____________________;     (     ) __________________________; 
 
13) Qual a sua renda familiar? 
R$ ___________ reais 
 
14) Você possui a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP)? 
(  ) Sim    (  ) Não 
 
15) A propriedade possui o Cadastro Ambiental Rural (CAR)? 
(  ) Sim    (  ) Não 
 
 

ASPECTOS DE POTENCIAL SOCIOECONOMICO DA FEIRA 

 
16) Como surgiu o interesse de participar da Feira do Produtor de 
Marialva/Associação? 
(  ) Vender o excedente da produção; 
(  ) Aproveitar os produtos da época; 
(  ) Utilizar mão-de-obra desocupada (ociosa) da propriedade; 
(  ) Utilizar áreas desocupadas (ociosas) da propriedade; 
(  ) Diversificar a renda; 
(  ) Aproveitar recursos governamentais disponíveis; 
(  ) Outro: ____________________________________________________________ 
 
17) Há quanto tempo participa da associação?  
(  ) há 6 meses (  ) há 1 ano (  ) há 2 anos (  ) desde sua fundação (9 de julho de 2013)  
 
18) Qual o motivo de ser associado? 
(  ) Interesses comuns; 
(  ) Para beneficiar a comercialização; 
(  ) Vender e comprar em conjunto; 
(  ) Para legalizar a comercialização; 
(  ) Para acessar os programas de governo; 
(  ) Outro: ____________________________________________________________ 
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19) Você participa de outras feiras em municípios vizinhos? 
(  ) Sim    (  ) Não 
 
20) Qual a área de sua propriedade? 
_________ hectares 
 
21) Qual a área cultivável de sua propriedade? 
_________ hectares 
 
22) Quais são os produtos que você comercializa na feira? 
 
(  ) Frutas                          (  ) Legumes                          (  ) Verduras        
(  ) Tubérculos                  (  ) Ovos                                 (  ) Temperos de condimentos 
(  ) Flores                          (  ) Milho e derivados             (  ) Pães, roscas e bolos  
(  ) Doces                          (  ) Sucos e polpa de frutas   (  ) Mel 
(  ) Caldo de cana              (  ) Café                                (  ) Queijo    
(  ) Embutidos de suínos    
(  ) Outros produtos: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
23) Os produtos vendidos na feira são exclusivos para comercialização ou já se 
produzia para autoconsumo? 
(  ) São exclusivos para comercialização    (  ) Eu já produzia eles antes de 
comercializar na feira 
 
24) Houve aumento na produção para comercialização na feira? 
(  ) Sim (  ) Não 
 
25) Qual a média de margem de lucro da feira? 
(  ) até 10%;    (  ) de 10 a 20%; (  ) de 20 a 50%;  (  ) de 50% a 100%; 
(  ) acima de 100%; 
 
26) Qual o faturamento médio mensal com a Feira do Produtor de Marialva? 
(  ) de R$ 501,00 a R$ 1.000,00 reais 
(  ) de R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00 reais 
(  ) de R$ 1.501,00 a R$ 2.000,00 reais 
(  ) de R$ 2.001,00 a R$ 2.500,00 reais 
(  ) de R$ 2.501,00 a R$ 3.000,00 reais 
(  ) de R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00 reais  
(  ) acima de R$ 4.000,00 reais 
 
27) Qual (is) o (s) investimento (s) que você realizou para comercializar na Feira 
do Produtor? 
(  ) Veículo 
(  ) Banca 
(  ) Barraca 
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(  ) Compra de terra 
(  ) Compra de gado 
(  ) Irrigação 
(  ) Balança 
(  ) Outro: ___________________________________________________________ 
 
28) Se sim, qual a origem dos recursos? 
(  ) Próprios 
(  ) Financiado 
(  ) Subsídio (União, Estado ou Município) 
 
29) Qual o seu grau de satisfação com a feira? 
(  ) Ruim 
(  ) Bom 
(  ) Ótimo 
(  ) Excelente 
 
30) O que você mudaria na feira? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
31) Recebe apoio para comercialização da produção? 
(  ) Sim (  ) Não 
Se sim, de quem recebe assistência técnica? 
(  ) Emater       (  ) Prefeitura      (  ) Empresa de planejamento     (  ) 
Associação   (  ) Cooperativa  (   ) Outro:_________________________________  
 
32) Na hipótese de interrupção da feira, quais os reflexos no sistema produtivo? 
(  ) Comercializar a produção em outros mercados; 
(  ) Deixar de produzir;  
(  ) Reduzir a produção destes produtos; 
(  ) Diminuição da renda; 
(  ) Mudar de atividade; 
(  ) Arrendar ou vender a propriedade; 
 

ASPECTOS ESTRATÉGICOS E RELEVANTES 

 
33) É beneficiário ou participa de programas do governo? 
(  ) Sim    (  ) Não 
Se sim, qual (is)? ______________________________________________________ 
(  ) Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF; 
(  ) Programa de Aquisição de Alimentos – PAA; 
(  ) Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE; 
(  ) Programa Terra Forte; 
(  ) Garantia-Safra; 
(  ) Programa Nacional de Reforma Agrária – PNRA; 
(  ) Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF; 
(  ) Programa ABC; 
(  ) Bolsa Família; 
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(  ) Outros: ___________________________________________________________  
 
34) O que prejudica o comercio na Feira do Produtor? (AMEAÇAS) 
(  ) Os Supermercados e quitandas vendem mais barato; 
(  ) Os produtos comercializados pelos Supermercados e quitandas são de qualidade; 
(  ) Outros produtores vendem porta-a-porta; 
( ) Existem outro ponto comercial que são vendidos produtos com bom preço e 
qualidade; 
(  ) Outros:___________________________________________________________ 
 
35) Quais são as vantagens de fazer parte da Feira do Produtor? 
(OPORTUNIDADES) 
(  ) Participar da Associação; 
(  ) Agregar valor à produção; 
(  ) Dinheiro a vista; 
(  ) Vender e comprar em conjunto por meio da Associação; 
(  ) Legalizar a comercialização; 
(  ) Para acessar os programas de governo; 
(  ) Outros: ___________________________________________________________ 
 
36) Quais são os PONTOS POSITIVOS da Feira do Produtor? (FORÇAS) 
(  ) Diversificação da propriedade; 
(  ) Melhoria da renda; 
(  ) Distribuição da renda durante o ano; 
(  ) Garantia de venda da produção; 
(  ) Garantia de preço; 
(  ) Possibilidade de acesso a outros mercados; 
(  ) Redução da dependência de intermediários; 
(  ) Assistência técnica; 
(  ) Melhor planejamento da propriedade; 
(  ) Melhoria do hábito alimentar da família; 
(  ) Outros pontos positivos: _____________________________________________ 
 
37) Quais são os PONTOS NEGATIVOS da Feira do Produtor? (FRAQUEZAS) 
(  ) Preços baixos praticados por alguns feirantes; 
(  ) Pouco movimento; 
(  ) Falta de infraestrutura para a comercialização da produção; 
(  ) Falta de Assistência técnica; 
(  ) Outros pontos negativos: ____________________________________________ 
 
38) Como é o relacionamento seu com os demais feirantes?  
(  ) Ruim 
(  ) Bom 
(  ) Ótimo 
(  ) Excelente 
 
39) O que mudou em sua vida e de sua família e também na sua propriedade a 
partir de que começou a comercializar na Feira do Produtor de Marialva? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


