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Resumo 
 
Este estudo pretende analisar a produção para autoconsumo de agricultores familiares 
da comunidade de Jacarezinho, pertencente ao município de Encantado, Rio Grande do 
Sul. Para isso, a visão de agricultores, é analisada a partir de perspectivas que se 
propõem a entender como são percebidos por eles os alimentos produzidos para o 
autoconsumo, tendo por contraponto a produção moderna, surgida a partir dos anos 70. 
Buscar-se-á, também, observar o destino dos alimentos produzidos inicialmente para o 
consumo (trocas, doações, comercialização) a fim de identificar a existência ou não de 
excedentes que pudessem vir a ser comercializados. 
 
Palavras-chaves: autoconsumo, agricultura familiar, hábitos alimentares 
 
 
Abstract 
 
This study intends to analyse the production for self-consumption of family 
agriculturists of the community of Jacarezinho that belongs to the municipal district of 
Encantado, Rio Grande do Sul. For that, the view of the agriculturists, are analysed 
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from the perspectives that propose to understand how the food that is produced for self-
consumption is perceived by them, having the counterpoint, the modern production 
from the seventies. It will also search to observe the destination of food  that is 
produced at first for the self-consumption(exchanges,donations,commercialization) in 
order to identify the existence or not of surplus which could be commercialized. 
 
Key Words: self-consumption, family agriculture, alimentary habits 

 
 
 
1. INTRODUÇÃO  
 

O presente artigo abordará a produção de alimentos voltada ao autoconsumo das 
famílias rurais, mais especificamente buscando identificar a valoração atribuída a estes 
alimentos pelos moradores da comunidade de Jacarezinho, no município de Encantado, 
no Rio Grande do Sul. 

O interesse por este tema surgiu a partir do momento em que percebemos haver 
um excedente1 da produção para o autoconsumo, cujo destino não é claramente 
definido. Acreditamos que esta produção poderia ser mais valorizada por essas famílias 
e pelos órgãos responsáveis pela agricultura do município. Então, passamos a investigar 
como a família rural percebe essa produção. 

Para atingir este objetivo, optou-se por analisar dados obtidos em entrevistas 
realizadas pela equipe do projeto de pesquisa “Multifuncionalidade da agricultura à 
mesa”, em trabalho de campo realizado na comunidade de Jacarezinho. 

A pesquisa de campo foi realizada em setembro de 2005, junto a 18 famílias 
daquela comunidade, cujo critério de escolha foi a diversidade (para este trabalho foram 
utilizados os dados de 11 dessas famílias). Assim, foram entrevistadas pessoas que  
trabalhavam apenas na agricultura e outras em que isso não ocorria, famílias em que 
haviam jovens e outras compostas apenas pelo casal já idoso. 

Também tivemos acesso às informações coletadas na pesquisa de campo para 
levantamento de dados sócio-econômicos da propriedade rural no município de 
Encantado, realizado pela Prefeitura Municipal no ano de 2005. Estes dados foram 
coletados a partir de questionários aplicados em todas as propriedades rurais do 
município. 

Como interessavam para fins deste estudo os moradores de Jacarezinho, tomou-
se os 51 questionários aplicados nesta comunidade, iniciando a partir de então uma 
análise dos sistemas de produção, de acordo com o Guia Metodológico (INCRA/FAO, 
1999). 

Também conversamos com quatro feirantes, ambos do município de Encantado, 
para entender qual sua visão em relação aos alimentos produzidos originariamente para 

                                                
1 Excedente do autoconsumo vem no sentido de explicar a produção que o agricultor produz a mais do 
que o necessário para suprir as necessidades básicas da família. Não devemos considerar este excedente 
como uma “sobra involuntária” da produção, mas sim como uma produção programada para gerar 
benefício ao agricultor (seja através da venda, da troca, da doação). 
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o autoconsumo. O interesse em escutar os feirantes foi movido pelo fato de terem 
trabalhado e/ou de continuarem a trabalhar com esta produção 

 
 
2.  O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA COMUNIDADE DE JACAREZINHO 
 

O trabalho de campo centrou-se na comunidade de Jacarezinho, localizada a sete 
quilômetros da cidade de Encantado, Rio Grande do Sul. Encantado, de acordo com o 
último censo (IBGE, 2000), possui 18.526 habitantes, sendo que destes 16.035 residem 
na área urbana e 2.491 na área rural. A economia do município estrutura-se a partir da 
produção agrícola. As principais atividades do município são: suinocultura, avicultura, 
bovinocultura de leite, milho e reflorestamento.. 

A colonização de Encantado começou a partir de 1880, desde à margem direita 
do Taquari, seguidos pelos bairros Santo Antão, Lambari, São José e Jacarezinho, onde 
se estabeleceram as primeiras famílias de imigrantes italianos, provindos da região de 
Vêneto. Inicialmente, Jacarezinho era de propriedade da Empresa Colonizadora Kleuze 
& Cia, que realizou a venda de lotes aos agricultores, que formaram a comunidade. 

Foi no período entre 1880 e 1890 que várias famílias de imigrantes (vindas 
diretamente da Itália, mas também da Alemanha) se instalaram na comunidade. Entre 
outras as famílias de origem italiana como De Conto, Pretto, Tiecher e uma família de 
origem alemã, Kosmann. 

A base econômica dos primeiros moradores era a produção de milho. O meio de 
transporte eram as mulas, ou o carroção. O meio de locomoção das pessoas era a pé, a 
cavalo, ou de carroça. Naquela época, poucos produtos eram comercializados, apenas o 
excedente. 

Para o consumo da família, os agricultores plantavam arroz, feijão, milho, 
amendoim, aipim, entre outras culturas. Também alguns animais como os bovinos, 
suínos e aves eram criados para o consumo de carne e seus derivados. Ainda, produzia-
se artesanalmente alguns utensílios para o trabalho, como vassouras, balaios e chapéus 
de palha. Alguns produtos não eram processados na propriedade, o milho e o trigo, por 
exemplo, eram levados ao moinho mais próximo e ali era feita a troca da matéria-prima 
pelo produto beneficiado. Apenas compravam aquilo que não eram capazes de produzir, 
como sal, querosene, tecidos, algumas roupas e calçados. 

As casas eram construídas com tábuas serradas à mão, e a cobertura era de 
pequenas tábuas, chamadas “scandole”. As moradias, se comparadas às atuais, 
ofereciam pouco conforto, e eram pequenas dado o grande número de pessoas que ali 
residiam. Também não havia eletricidade, o que dificultava muito a conservação de 
certos alimentos. 

 
2.1  Jacarezinho a partir da década de 1970 
 

A partir de 1970, o crédito agrícola tornou-se bem mais acessível, facilitando a 
aquisição de equipamentos como trilhadeiras, debulhadores, tratores, bem como de 
insumos, como fertilizantes químicos e sementes melhoradas. A soja foi um dos 
produtos que mais se expandiu no país e no município de Encantado naquela época. 



 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
Rio Branco – Acre, 20 a 23 de julho de 2008 

Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural 

 

Mesmo com pequenas áreas de terra, o agricultor obtinha considerável renda com esta 
produção. Quanto à mecanização, esta deu-se em dois momentos. Primeiro, surgem 
máquinas como a trilhadeira e o debulhador, que podiam ser adquiridos por pequenos e 
grandes produtores, mas logo em seguida surgem máquinas bem mais caras, como o 
trator e a colheitadeira, cujos preços eram muitas vezes proibitivos ao pequeno produtor. 
Ainda, muitas áreas, com fortes declives, não eram propícias à utilização de máquinas 
de grande porte. 

Segundo Beroldt e Grisel (2005), a modernização da região do Vale do Taquari 
deu-se de maneiras distintas, devido à diferenciação dos dois sistemas agrários, um 
caracterizado por uma zona de vale e outro pela encosta. As políticas públicas estavam 
mais voltadas aos agricultores que se encontravam nas zonas de vale. Já os agricultores 
localizados nas regiões de encosta, sofreram limitações devido ao próprio relevo, não 
tendo as mesmas facilidades de adaptação às novas tecnologias. 

O declínio do preço da soja e a redução do crédito agrícola, a partir de 1980, 
provocariam uma nova modificação, principalmente nas zonas de encosta, em que havia 
maior dificuldade de mecanização: essa mesma região passa a conviver com a produção 
integrada, que se tornaria uma alternativa para estes agricultores. 

Segundo Girardi (2005), naquela época existia uma “mentalidade resistente à 
mudança” (informação verbal)2, que fez com que muitos destes agricultores 
continuassem produzindo o milho e a soja, mesmo que estes cultivos agora 
encontrassem dificuldade em competir com o mercado. Algumas iniciativas foram 
tomadas. O produtor passou a plantar o milho híbrido, usar mais fertilizantes químicos 
para aumentar a produção. Com isso se tornou dependente do mercado, os insumos se 
tornaram cada vez mais caros.  

Abramovay (apud GAZOLLA, 2004), ao falar da região sul do Brasil, aponta a 
“mercantilização da agricultura” como um período capaz de mudar a base de produção e 
consumo, transformando o meio rural. 

 
[...] é o que ocorreu de maneira mais intensa no Sul do Brasil – integram-se 
plenamente a estruturas nacionais de mercado, transformam não só sua base 
técnica, mas, sobretudo o circulo social em que se reproduzem e 
metamorfoseiam-se numa nova categoria social: de camponeses, tornam-se 
agricultores profissionais (ABRAMOVAY apud GAZOLLA, 2004, p. 24) 
 

Gazolla (2004) afirma ainda que, a partir dos anos 1970, iniciou-se a 
dependência do agricultor a fatores externos à propriedade, denominando tais fatores de 
“externalidades” e que, neste processo, poucos agricultores conseguiram se inserir, 
devido às novas técnicas de produção. Com isso, muitos agricultores foram excluídos, 
sobrevivendo à margem desses movimentos de transformação social. Entre esses 
últimos, estão os que ainda hoje possuem pouca parcela de terra e não aderiram aos 
avanços tecnológicos, vivendo à espera de alternativas que revertam este quadro tão 
desigual. 

                                                
2 GIRARDI, I. M. T. VII Seminário Estadual sobre Agroecologia e VI Seminário Internacional sobre 
Agroecologia: Notas da palestra “Mais alimentos para o mundo: estratégias discursivas da propaganda 
para assujeitar o agricultor ecologista ao discurso produtivista”. Porto Alegre, 2005. 
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Silva (apud GAZOLLA, 2004, p. 59) refere-se ao processo capitalista como 
sendo, “por si mesmo, contraditório: produz riqueza e miséria, como duas faces da 
mesma moeda”. Veremos ao longo desse trabalho como os agricultores analisados 
sofrem com este processo de “mercantilização”. 

Os anos que se seguiram após a década de 1970 foram de instabilidade. Houve 
um aumento da dependência dos agricultores em relação ao mercado, enquanto que a 
renda diminuía intensamente. As produções de milho e soja em pequena escala, base da 
renda desses agricultores, tornaram-se cada vez menos viáveis. 

 
2.2  Jacarezinho nos dias atuais 

 
A partir da análise das entrevistas, pode-se estabelecer um cenário da situação 

atual dos agricultores de Jacarezinho. Sendo assim, os 51 produtores de Jacarezinho 
foram classificados em três grandes grupos, segundo critérios econômicos e sociais.  

Primeiramente, observou-se que 43% destas 51 famílias deixaram de trabalhar 
na agricultura: entre eles encontramos aposentados, pensionistas e trabalhadores 
assalariados. Outros 39% mantêm-se produzindo grãos (milho e soja) ou continuam 
trabalhando de forma tradicional em criações de suínos e/ou gado leiteiro. Ainda, 18% 
são integrados a empresas fumageiras, avícola ou suinícola, encontrando-se em um 
processo avançado de mercantilização. 

Apesar do fato de que quase metade dos moradores abarcados por esse 
levantamento não possuírem como principal fonte de renda a produção agrícola ou 
pecuária, a totalidade dos 51 moradores, cujos sistemas de produção foram analisados, 
produzem algo para o autoconsumo. Isso nos permite considerar que apesar da 
mercantilização da agricultura, algumas características da pequena propriedade 
permanecem. 

Moura (1986), ao discutir o conceito de “camponês”, critica autores que tentam 
diferenciar “pequeno produtor” de “campesinato”. O autor coloca que esta visão 
“dualista” não deve ser levada ao pé da letra e que quem analisa uma propriedade rural 
deve considerar a cultura que ainda se encontra nestes locais. 

Há autores que distinguem camponês de pequeno produtor. Enquanto para estes 
o conceito de camponês é vago e indefinido, o de pequeno produtor e pequena produção 
se insere de modo imediato na polêmica sobre os modos de produção. Argumentam que 
o pequeno produtor é o ator fundamental da produção mercantil simples, que precede a 
produção mercantil ampliada; esta, por sua vez, caracteriza o capitalismo. (MOURA, 
1986, p. 13) 

Abramovay descreve agricultores coloniais e agricultura familiar, afirmando que 
o primeiro passou por uma “metamorfose” a partir dos anos 1970, tornando-se 
agricultor familiar. “Mostra que esta é uma forma social integrada ao mercado, de modo 
que não pode ser compreendida como um modo de vida como esta era no sistema 
agrícola colonial devido à impessoalidade com que o mercado se apresenta nas 
sociedades contemporâneas capitalistas” (apud GAZOLLA, 2004, p. 25). 

 Voltando a Moura (1986), esta coloca que, se os camponeses ainda 
existem, é provável que estes continuem existindo por muito tempo ainda. Para reforçar 
seu argumento a autora traz o tema da religião e alguns costumes a ela relacionados, 
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como por exemplo, o de colocar imagens de santos nas casas, que permanecem em 
camadas do meio rural e urbano. O camponês, para essa autora, teria uma mentalidade 
resistente às mudanças, e a esse tradicionalismo estaria associada sua eventual 
resistência em assimilar técnicas agrícolas modernas. 

Apresentada está caracterização histórica, comentaremos, a seguir, um pouco 
mais sobre os três sistemas citados acima, ou seja: (1) o morador do meio rural que 
trabalha na cidade, tratado como rurbano, (2) o produtor que de certa forma resiste à 
intensificação da produção ao continuar produzindo grãos, criando suínos e gado leiteiro 
de forma tradicional, os agricultores tradicionais, e por último, (3) os agricultores 
integrados. 

 
 
 
 

2.2.1  Rurbano 
 
Como já sabemos, dos 54 responsáveis pelas unidades de produção familiar 

analisadas, 23 (43%) moram no meio rural, mas não trabalham diretamente na 
agricultura. Desses, a renda de 13 é proveniente de aposentadoria, o que evidencia o que 
podemos facilmente observar no local: esta comunidade envelheceu em conseqüência 
do êxodo rural juvenil. 

O fato de muitos, inclusive dentre alguns já aposentados, trabalharem em 
empregos urbanos e permanecerem residindo no meio rural é possibilitado dada a 
proximidade da comunidade em relação à sede do município. Ainda, um forte motivo 
mencionado para a ocorrência disso são os benefícios que morar neste lugar 
proporciona. Entre eles a qualidade e baixo custo dos alimentos produzidos para o 
autoconsumo, a oportunidade de permanecer mais próximo à casa paterna e menores 
gastos com água, luz e impostos. 

Os moradores aposentados que trabalham no meio rural se aposentaram como 
agricultores, mas encontramos também, em número menor, alguns professores ou 
funcionários de empresas. Estas pessoas dedicam seu tempo à produção para o 
autoconsumo. 

Aqueles que estão aposentados com um salário mínimo, dada a baixa renda, 
necessitam produzir seus alimentos, alguns deles chegando a manifestar receio de não 
poderem mais produzi-los na medida em que envelhecem. Isso porque o dinheiro que 
recebem geralmente não é suficiente para suprir todas as despesas da família. A idade 
exige um maior cuidado com a saúde, o que faz com que alguns deles recorram a planos 
de saúde privados. 

No que se refere aos casos de professores ou funcionários de empresas 
aposentados, percebemos que também esses desenvolvem uma produção para o 
autoconsumo, mas já sem o medo demonstrado pelos agricultores aposentados. Devido 
a uma maior renda, garantida por aposentadorias mais elevadas, têm uma situação de 
maior segurança. Produzem para o autoconsumo mais por opção do que por 
necessidade, diferentemente do que ocorre com os agricultores aposentados que vêem 
no autoconsumo uma maneira de garantirem seu sustento. 
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2.2.2 Agricultores Tradicionais 

 
Encontramos 39% de agricultores que continuam produzindo de forma 

tradicional o milho, a soja, criando vacas leiteiras e suínos. Vendem estes produtos “in 
natura”, por um baixo preço e não raro destacam a pequena sobra daquilo que plantam, 
devido às freqüentes secas e ao elevado valor dos insumos. 

Podemos classificar estes agricultores como “resistentes à mudança”. Isso, 
porém não quer dizer que estes não tenham se envolvido com o novo mercado, mas 
porque entre as práticas de manejo que adotam, predominam as tradicionais. 

Segundo o levantamento dos sistemas de produção realizado, nenhum destes 
agricultores possui trator, plantadeira ou colheitadeira. Tampouco possuem áreas de 
terra superiores a 30 hectares. O meio para transportar os produtos da lavoura até a casa 
é a carroça agrícola. Plantam o milho usando o “saraquá”, colhem o milho e a soja 
manualmente. Os criadores de vacas leiteiras não possuem mais do que sete animais, 
alguns poucos possuem ordenhadeira mecânica e resfriador. Quanto à produção de 
suínos, nenhum criador comercializa mais do que 20 ou 30 suínos por ano. 

 
2.2.3  Agricultores Integrados 

 
Os sistemas de integração, disseminados a partir da década de 1970, fizeram 

com que uma parcela de agricultores passassem a depender intensamente do mercado. 
Como já vimos anteriormente, 18% das 51 famílias, são integradas a empresas 
fumageiras, avícolas ou suinícolas, fornecendo matéria-prima que será industrializada 
por essas empresas. 

O agricultor integrado deve obedecer a regras estabelecidas pela empresa 
integradora. Em alguns casos, é obrigado a deixar de produzir certos alimentos para o 
consumo, por exigência da firma, conforme demonstra a citação abaixo, na seção que 
trará das mudanças na produção par o autocosumo. 

 
 

3.  AS MUDANÇAS NO CONSUMO 
 

Este item pretende demonstrar as mudanças ocorridas a partir dos anos 1970, 
principalmente no consumo dos agricultores do Jacarezinho. Buscaremos mostrar as 
visões de onze famílias entrevistadas pela equipe do projeto “Multifuncionalidade da 
agricultura à mesa” a respeito dessas mudanças. 

Sairemos da classificação dos 51 moradores para estudar mais especificamente 
os dados coletados pela equipe do projeto acima citado. Entre estes últimos, estão 
agricultores que foram entrevistados pelos dois trabalhos e outros apenas pelo grupo da 
multifuncionalidade.  

 
Uma vez tinha tudo, só se comprava sal, querosene... não tinha 
a luz e a gente comprava roupa em metro, tinha que se fazer a 
roupa. (Agricultor) 
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Para a maioria das famílias entrevistadas, sua situação melhorou em relação ao 

passado, especialmente quando se referem aos bens que passaram a consumir e a 
facilidades que antes não existiam. A luz elétrica trouxe uma maior comodidade a estes 
moradores, não apenas no que se refere ao trabalho. O maior acesso às informações, a 
partir do rádio e da televisão, é destacado como importante. Também em relação à 
conservarão de alimentos, as mudanças foram significativas. Antes de existirem os 
refrigeradores, as famílias conservavam seus alimentos a partir de outro tipo de práticas, 
como relatado no trecho de depoimento reproduzido a seguir: 

 
Quando matavam um porco, para guardar a carne, colocavam 
em uma bacia, salgavam bem e cobriam. Antes de consumir, 
colocavam na água e cozinhavam para tirar o excesso de sal. 
(Agricultor) 
 

Menasche (1996, p. 88), ao falar sobre agricultores da região de Santa Rosa, 
Noroeste do Rio Grande do Sul e da revalorização dos costumes e práticas anteriores à 
modernização, mostra que “ao mesmo tempo em que é expresso um certo orgulho do 
moderno, há também uma ridicularização do moderno”. Isso devido ao fato desses 
agricultores relacionarem a modernização com algumas conseqüências desta, como o 
“desmatamento, a dispersão das famílias, o empobrecimento da vida da comunidade, à 
dependência em relação ao mercado”. 

Voltando aos moradores do Jacarezinho, percebe-se que estes também observam 
estas mudanças, quando, por exemplo, falam que “o aumento do uso de veneno causou 
um aumento nas pragas” (Agricultor). Quanto à dependência em relação ao mercado, 
percebeu-se que os agricultores falaram muito do elevado preço dos insumos, afirmando 
que “cada vez mais diminui o lucro final da produção” (Agricultor). Também 
encontramos famílias que dizem sentir falta dos filós3, que eram realizados entre 
vizinhos e parentes. 

Não podemos dizer que estes costumes foram perdidos. Veremos, ao longo do 
artigo, que estes agricultores geralmente produzem o alimento que consomem de forma 
mais tradicional, diferente do que produzem para a venda. 

Cabe mencionar que, além da permanência de certos costumes, há também um 
resgate dos que se perderam. O filó, por exemplo, está sendo resgatado. Uma vez por 
ano, toda a comunidade do Jacarezinho se reúne em sua sede, levando um prato de 
comida. Lá eles comem, conversam e dançam, “como antigamente". 

Esta “vontade” que estes moradores sentem de resgatar hábitos e costumes 
passados faz perceber que as mudanças ocorridas a partir da mercantilização dos 1970 
não foi suficiente para mudar muitos costumes da pequena agricultura. 

Pode-se dizer que, no início dos anos de 1970, os agricultores se “iludiram” com 
o lucro que a produção de soja oferecia (esta quantidade era significativa, se comparada 
ao que ganhavam antes de surgir esta alternativa). 

                                                
3 Eram chamados “filós” os encontros que aconteciam entre vizinhos e parentes, em que cada família 
levava um prato de comida na casa onde se reuniam e juntos comiam, bebiam, conversavam, cantavam. 
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Com a crise do preço da soja e a diminuição dos subsídios agrícolas, o pequeno 
produtor começou a perceber que realmente esta “alternativa” fora apenas uma “ilusão”. 
As famílias foram diminuindo e abandonando as terras, abandonando por não terem 
condições de mecanizar (Agricultor). 

Mas as famílias entrevistadas não abandonaram a produção de alimentos voltada 
ao autoconsumo. Ao analisarmos os dados referentes à produção atual dessas famílias, 
encontramos que quase todos plantam aipim, batata-doce, amendoim e feijão. Todas 
essas propriedades têm pomar e horta, geralmente nos fundos das casas. 

Entretanto, não podemos deixar de observar que a produção voltada ao 
autoconsumo diminuiu consideravelmente. Hoje já não plantam mais arroz, não fazem 
mais a farinha de milho, enfim, muitas coisas foram sendo deixadas de produzir pelo 
fato de ser mais fácil conseguir tais produtos no mercado (o que não se deu somente 
com alimentos, uma vez que já não produzem, por exemplo, vassouras).  

Como coloca Gazolla (2004), a redução da produção voltada ao autoconsumo 
ocorre devido à mercantilização: foi o aumento dos produtos oferecidos a baixos preços 
que fez com que os agricultores passassem a depender cada vez mais do mercado. 

 
Uma das principais conseqüências de todas estas transformações [...] foi o 
solapamento da produção para autoconsumo das unidades familiares. Esta 
sofreu intensas modificações e passou a ocupar um lugar cada vez mais 
secundário na dinâmica de tais unidades. Se antes o colono possuía como 
preocupação fundamental para a sua reprodução social a produção dos seus 
alimentos, atualmente, isso não é mais a realidade para uma grande parcela 
destes. Assim, demonstrar-se-á [...] que a produção de alimentos para 
consumo foi uma das dimensões das unidades familiares que mais sofreu o 
processo de mercantilização iniciado nos anos 70 (GAZOLLA, 2004, p. 42). 
 

Gazolla (2004) denomina esse processo de mercantilização do consumo, em que 
o agricultor deixa de produzir seus alimentos no interior das unidades familiares e passa 
a adquiri-los no mercado. Esse autor aponta que esta “mercantilização do consumo”, em 
alguns casos, leva à “insegurança alimentar” do grupo doméstico, uma vez que se faz 
necessário um aumento da renda monetária da família para que esta consiga comprar no 
mercado, a preços e condições que este impõe, os alimentos necessários ao consumo da 
família. 

 
3.1.  Destino dos Alimentos 

 
Neste item, buscaremos entender qual é o papel do autoconsumo nas famílias 

estudadas. Procuraremos identificar se há um excedente desta produção e, caso haja, 
que destino tem esse excedente. 

Sabemos que, antes da década de 1970, quase toda a produção de alimentos das 
unidades familiares era consumida pela família. Os produtos comercializados eram 
milho, soja e suínos, e estes sim eram produzidos não só para o consumo, mas também 
para a venda. Também sabemos que naquela época as necessidades de bens adquiridos 
no mercado pelos agricultores eram muito menores quando comparadas com as de 
agora. 
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É por este abandono da produção de certos alimentos que surge um mercado 
informal na comunidade do Jacarezinho. Vejamos a citação abaixo em que uma família 
entrevistada relata que, por exigência da empresa integradora, deixou de criar galinhas 
poedeiras, e por isso passou a comprar ovos da vizinha: 

 
Uma vez nós tinha ovos, mas com o aviário não dá mais pra 
cria estas galinha, então nós compramo da vizinha, ela sempre 
tem pra vende. (Agricultor) 
 

Das 11 famílias analisadas, todas mostraram exercer uma relação de troca de 
alimentos com vizinhos ou parentes. Alguns poucos (quatro) produtores vendem uma 
parcela “excedente” dos alimentos produzidos para o autoconsumo. Vamos tentar 
entender estas duas relações: de troca e de venda. 

 
3.1.1  A Troca 

 
Souto de Oliveira (apud WOORTMANN, 1978, p. 60), ao analisar uma favela 

do Rio de Janeiro no ano de 1976, mostra que nesta há um “circuito de trocas não-
monetárias desde o mutirão, as trocas de serviços entre mulheres até a troca de 
alimentos”, chamando esse processo de “estratégia de sobrevivência”. 

Em Jacarezinho, encontramos relações de troca entre os moradores, que 
geralmente se realizam entre vizinhos e parentes. Interessante notar que, para essas 
famílias, a circulação de alimentos não é percebida enquanto troca, mas sim como 
doação. 

 
...existe uma certa troca, tem algumas pessoas, meu irmão que 
vem com uma cesta pra cá com mandioca, com alguma coisa e 
carrega fruta, vem com nozes, verdura [...] faz uma troca 
involuntária...(Agricultor) 
 

Nesta citação notamos que desde o início o entrevistado amenizou a palavra 
troca usando a expressão “certa troca”. “Troca involuntária” seria a expressão mais 
correta neste caso, afinal muitos “dão” certos produtos, mas sabem que irão receber 
outros em troca. 

Os produtos que apareceram com maior freqüência entre os habitualmente 
trocados para as famílias entrevistadas foram carne de porco e derivados, como 
torresmo, morcela e salame; ovos de galinha; derivados de leite, como queijo, nata e 
manteiga. Os que menos foram citados foram aipim, batata-doce, amendoim, enfim, 
aqueles mencionados anteriormente como sendo os mais produzidos por estes 
agricultores. 

Segundo Palmeira (1991), em um estudo sobre o voto camponês, estas “formas 
de reciprocidade” alimentam a sociabilidade na comunidade. “Parentes ou não, as 
pessoas relacionam-se, no dia a dia, através de múltiplos fluxos de trocas...” Ou seja, 
esta ajuda, ou favores recíprocos garantem um compromisso de ambas as partes. 
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Percebemos também que há, geralmente entre as mulheres, troca de produtos 
beneficiados, produzidos por elas: nata, queijo, puína4, biscoitos de massa. Estas trocas 
nunca têm reciprocidade imediata, ou seja, num dia uma mulher dá uma forma de queijo 
a sua vizinha, para talvez, em outro momento, receber um vidro de nata. É por isso que 
estes agricultores não vêem a troca como tal. 
 
3.1.2  A Venda 
 

Garcia (1983), ao falar sobre os pequenos produtores da região canavieira de 
Pernambuco, emprega a noção de “alternatividade” para denominar as várias funções da 
produção para autoconsumo daquela região. Esse autor explica que há um “excedente 
camponês”, vendido na feira, que, dada a pouca terra destes produtores, que os impede 
de produzir grandes quantidades, consiste no meio que têm para obter alguma renda 
monetária. Vejamos agora a opinião de diferentes autores sobre este tipo de venda. 

Pacheco (apud WOORTMANN, 1978) ao estudar camponeses cearenses em 
uma colônia de Santarém (Pará), mostra que eles produzem para o mercado e para o 
autoconsumo. Emprega o termo “alternatividade” para explicar as várias funções da 
produção camponesa, entre elas a produção para subsistência e a produção comercial, 
sendo que a primeira destina-se exclusivamente ao consumo da família, enquanto que a 
segunda pode dirigir-se ao autoconsumo, mas também à venda. Pacheco também mostra 
que o mercado em que estes produtos são comercializados são bem variáveis (venda a 
comerciantes locais, comerciantes urbanos, feiras etc), diferentes dos “circuitos de 
mercado” a que correspondem, de um modo geral, os diferentes produtos cultivados. 

Poder-se-ia afirmar que a produção de alimentos voltada ao autoconsumo dos 
moradores de Jacarezinho tem geralmente uma função importante entre as famílias 
estudadas, sendo que isto pode se dar de forma direta ou indireta, ou seja, o alimento 
pode ser consumido diretamente, ou vendido para comprar outros produtos. 

Heredia (1979), ao estudar pequenos produtores da Zona da Mata do Estado de 
Pernambuco, em 1972, chama esta produção de consumo direto de “economia de 
subsistência”, mostrando que tanto o produto para venda como para consumo direto 
possuem um “caráter de alternância”, porque o mesmo produto pode ser consumido ou 
vendido, sendo que esta venda pode se modificar conforme o preço de cada produto, ou 
seja, se o preço de um produto baixou em um determinado ano, opta-se por vender outro 
produto, deixando aquele de baixo preço para o consumo de família. 

Woortmann (1978) mostra que a produção diversificada é uma estratégia que dá 
segurança às famílias rurais, uma vez que assim o agricultor não produz o que o 
mercado quer, mas sim o que ele necessita para suprir, primeiramente a necessidade 
alimentar da família, para depois atender ao mercado. Ao falar sobre meeiros, coloca 
que esta mentalidade é “bastante distinta” daquela que acabamos de comentar: 

 
Cada vez mais deixa de ser um policultor que produz com vistas 
simultaneamente às exigências do mercado e às necessidades de sua 

                                                
4 A puína é feita com o soro do queijo. Coloca-se a esquentar o soro na mesma panela em que fora feito o 
queijo. Antes deste começar a ferver, tira-se a camada mais grossa que fica por cima do soro. Coloque 
este creme dentro de um pano, que deve ficar pendurando até escorrer bem o soro. 
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alimentação, para se tornar um pequeno monocultor, cuja produção se 
determina apenas pela lógica do mercado e pelo interesse do proprietário das 
terras em que trabalha. Ainda que permaneça nessa terra, é um produtor 
expropriado de uma autonomia anterior. A alternatividade antes referida 
desaparece; deixa-se de alocar terra e trabalho segundo uma estratégia 
comercial/subsistência e segundo as qualidades percebidas dos alimentos, 
para concentrá-los num produto único; e este passa a ser dividido em duas 
partes correspondentes ao sobre-produto e à remuneração do trabalho, e é 
desta última parte que se tem de retirar a subsistência – tanto aquela que se 
realiza pelo autoconsumo como a que se realiza no mercado. 
(WOORTMANN,1978, p. 172) 
 

Voltando ao Jacarezinho dos dias atuais, talvez possamos, a partir dessa análise 
de Woortmann (1978), entender uma certa insatisfação expressa por muitos agricultores 
integrados com “o que comem” em comparação com “o que comiam”. Ao deixarem de 
produzir centralmente para o autoconsumo e priorizar as exigências do mercado, deixam 
de produzir certos produtos com “qualidade” para produzir para o mercado, obter renda, 
para comprar alimentos. Estes são considerados menos saudáveis quanto aqueles que 
produzem. Não podemos dizer que o agricultor de Jacarezinho deixou de produzir para 
o autoconsumo, como já colocamos. Mas certamente a redução da produção de 
alimentos voltada ao autoconsumo pode ser associada à lógica de deixar de empregar 
mão-de-obra nessa produção para empregá-la nos cultivos e criações destinados ao 
mercado. 

Observando os agricultores de Jacarezinho, não é possível afirmar que, a 
alternatividade tenha deixado de ser uma característica de sua produção, o que é 
evidenciado no trecho de depoimento reproduzido a seguir: 

 
Não parece né, má tem vezes que nós ganhamo mais com esses 
produtos [venda do excedente do consumo] do que com o milho, 
esse ano com a seca o milho não deu nada, ainda que nós 
sempre vendemo uma peça de queijo, uns ovos de galinha de vez 
em quando pra se compra o que se precisa, se não fosse por isso 
nós morria de fome. (Agricultor) 
 

Nesta família, encontramos na casa apenas o homem e a mulher, que trabalham 
na agricultura com a produção de milho e vendem algum excedente da produção de 
alimentos para complementar a renda familiar. Vale notar a importância que este 
produtor atribui à venda de excedentes do autoconsumo. 

Mesmo sabendo que há venda destes produtos em muitas famílias de 
Jacarezinho, é difícil dimensionar sua importância pelo fato da grande parte desta 
produção não ser legalmente regularizada a partir da legislação municipal, que exige 
inspeção sanitária e nota de cada produto comercializado. Talvez essa ilegalidade seja o 
motivo de muitos produtores evitarem detalhar o assunto. 

Veremos a seguir como se dá a venda de alguns produtos do autoconsumo mais 
vendidos pelos agricultores do Jacarezinho. Não encontramos casos em que tenham sido 
apontadas dificuldades para encontrar compradores, o que talvez possa ser explicado 
pelo fato desta produção oferecer um diferencial de qualidade. Explico: uma vez que 
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são produtos inicialmente destinados ao consumo da família, são produzidos de forma 
tradicional, sendo evitada a utilização de insumos químicos e agrotóxicos. 
 
3.1.2.1  Leite e derivados 
 

Das 11 famílias analisadas, 10 possuem vacas leiteiras, sendo que o número de 
animais varia entre duas e cinco. O leite é tirado pela manhã e à noitinha. O leite tirado 
pela manhã é, na maioria dos casos, destinado à produção de queijo, enquanto o da noite 
é em parte consumido e em parte vendido. O comprador, geralmente um vizinho, busca 
o leite na casa do produtor. O produto in natura é acondicionado em garrafas pet. 
Habitualmente, é um mesmo comprador que vai todos os dias buscar o leite, após a 
ordenha. O pagamento pode ser feito mensal ou quinzenalmente. 

Como já mencionado, algumas famílias vendem parte do leite in natura, e com o 
que sobra produzem queijo, nata e manteiga. Outras reservam todo o leite in natura não 
consumido pela família para fazer tais produtos, os quais são produzidos pelas 
mulheres. 

Quando não consumidos pela família, esses produtos são vendidos, geralmente 
para moradores da comunidade. Nem sempre os compradores, que procuram um queijo 
de boa qualidade e produzido em boas condições de higienização, são os mesmos. Os 
queijos produzidos são muito diferenciados, suas características variam de acordo com a 
consistência do leite e a forma com que são preparados. 

O que regula o preço do leite e seus derivados é o mercado. O preço dos 
derivados de leite, aumenta ou diminui se os preços dos produtos em supermercados da 
cidade variam. 

 
3.1.2.2  Ovos 
 

Os ovos não são vendidos apenas para consumidores da comunidade, como é o 
caso do leite. Muitas famílias da cidade se deslocam até o interior para comprar 
produtos coloniais, neste caso os “ovos caipiras”. São diferentes dos ovos de granja por 
apresentarem uma gema mais escura. Quanto à diferença do sabor, algumas pessoas 
consideram que “os produtos feitos com estes ovos são mais gostosos”.  

Aqui também, o que geralmente regula o preço dos ovos é o mercado. Isso 
acontece pelo fato destes agricultores não correrem risco de perder consumidores, nem 
lucrar menos com a venda de tais produtos. 

 
3.1.2.3  Amendoim 

 
O amendoim é plantado nos meses de outubro e novembro e colhido em maio “o 

grosso” e em fevereiro “o “fino”5, como localmente denominado. Quando o amendoim 
é colhido, uma parte costuma ser separada para o consumo da família e, caso a produção 
daquele ano seja maior do que a necessária ao autoconsumo, uma parte é destinada à 

                                                
5 No Jacarezinho, utiliza-se as expressões “amendoim grosso” e “amendoim fino” para designar 
respectivamente o amendoim maior e o menor. O “amendoim grosso” demora mais para ser colhido. 
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venda. Os consumidores são da comunidade, bem como de outras regiões do município. 
Estes sabem quando há amendoim para comprar a partir de informações diretas do 
próprio produtor, ou indiretas, que podem ser da seguinte forma: o produtor fala para o 
vizinho, que fala para um parente, e assim sucessivamente. O comprador interessado 
dirige-se, então, à casa do produtor. O preço também é regulado pelo mercado. 
 
3.2.  Qualidade dos Alimentos 
 

Ao estudar o lavrador da região de Mossâmedes (Goiás), Brandão (1981) afirma 
que “este é um alguém que finalmente come e que possui idéia sobre o que come”. É 
este o tema que analisaremos no item que se seguirá. Buscaremos entender como os 
moradores do Jacarezinho classificam os alimentos. Já destacando que, em alguns casos, 
certos agricultores omitiram certas opiniões pelo fato de terem um comprometimento 
com sua produção, ou seja, devemos considerar que quatro das 11 famílias trabalham 
com o sistema de integração e, como se verá a seguir, muitos têm uma visão crítica em 
relação a esta forma de produção, especialmente em relação ao modo com que os 
animais criados devem são alimentados. Foi possível observar que os agricultores 
integrados percebem esta diferença, mas evitam se manifestar a respeito. 

É importante ter presente que não há ninguém que saiba mais sobre as mudanças 
nos modos de produzir certos alimentos do que os próprios agricultores. Eles 
acompanharam este processo e viveram os diferentes períodos, antes e depois da 
introdução dos processos de produção intensiva. Procuremos, então, entender como 
estes agricultores vêem essas mudanças. 

Quando perguntados se produzem de forma diferente (comparando-se ao que é 
produzido para venda) o que comem, em boa parte dos casos, os entrevistados 
mencionavam os exemplos do frango produzido em aviário ou dos suínos produzidos 
em chiqueiros: 

 
...a gente procura realmente o frango que é tratado diferente, o 
diferente que eu digo é sem aquelas rações apuradas, tratadas 
com concentrado, muitas vezes acontece o seguinte, tem esses 
aviários que sobram alguns frangos, eles separam alguns para 
manter, aí eles tratam de maneira antiga, eles dão milho picado, 
ficam 60, 70, 80 dias aí limpando o frango, eles são criados 
presos, mas em outro lugar, mas o solto seria melhor ainda, 
mas não se acha mais... (Agricultor) 
 

Esse entrevistado, membro de uma família de maior poder aquisitivo quando 
comparada com as demais que entrevistamos, não produz frangos para o consumo, mas 
compra de vizinhos. Acredita que o frango criado em grandes aviários, em 30 ou 40 
dias, alimentado com rações, não está pronto para ser consumido. Espera, então, que o 
produtor “limpe” a ave, tratando-a a milho por 60, 70 ou até 80 dias, para depois 
consumi-la. 

Ainda “escutando” o mesmo agricultor, vejamos o que diz a respeito dos 
alimentos que busca obter: 
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...sempre que tu precisa de alguma coisa, tu procura na 
comunidade, pois são alimentos mais saudáveis... (Agricultor) 
 
... o brócolis, tem bastante lá na minha mãe, eles plantam pra 
vender, eles plantam 20 mil pés e sempre tem aqueles que esta 
um pouco descartado, aquele que pegou menos veneno... 
(Agricultor) 
 

O entrevistado menciona a vantagem dos brócolis descartados para a venda: 
menos agrotóxicos. Percebemos que estes agricultores não aceitam esta mudança de 
consumo, apontando o prejuízo à saúde como um dos fatores que restringem o 
consumo/substituição de certos produtos. 

 
...uma vez ninguém ia para o hospital, né [...] eu lembro dos 
pais, que falavam que o pessoal do interior não iam no 
hospital...  (Agricultor) 
 

Esta frase está relacionada aos hábitos alimentares que estes agricultores tinham 
no passado, apontados como mais saudáveis. Apesar da melhoria dos serviços médicos, 
o aumento das doenças é relacionado às mudanças ocorridas na alimentação. 

 
...mas...tá diferente, porque a gente, na época que nós 
começamos planta, era tudo natural, o arroz nós colhíamos, 
trigo se colhia, tudo... milho, a batatinha, a gente plantava tudo 
sem tratamento nenhum, e agora se não é tratado tu não colhe 
nada, e a batata inglesa que a gente compra ela vem, ela é pura 
água, e uma vez era enxutinha, e a saúde da gente era melhor 
também...era natural aquilo e agora tem muita coisa colocada 
dentro... (Agricultor) 
 
...a juventude hoje, eles vão trabalhar de empregado e no fim do 
mês tem dinheiro, em vez nós se adaptamos que era uma vez por 
ano a colheita né, então a gente sabia que tinha que plantar 
terra, plantar pra lá em maio colher, a gente tinha os porcos. 
Em vez a juventude hoje não tem essa mentalidade, só que eu 
digo uma coisa, que eles tão comendo tudo envenenado, pé de 
alface tudo envenenado, em vez aqui em casa a gente limpa o 
galinheiro, põe lá para adubar no quintal... uréia, adubo 
químico, veneno não vai na verdura... (Agricultor) 
 

Mais uma vez, percebemos que os costumes e hábitos alimentares não se 
perderam no tempo. Ainda, a forma com que pessoas da cidade se alimentam é muito 
criticada pelos agricultores do Jacarezinho. 
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A importância da produção de alimentos voltada ao autoconsumo, segundo 
Gazolla (2004, p.12-13), é que esta proporciona 

 
o acesso à disponibilidade dos alimentos a serem consumidos, a qualidade 
nutricional destes, o fornecimento das quantidades suficientes e permanentes 
de alimentos e o abastecimento das famílias com uma alimentação que atenda 
os hábitos culturais de consumo alimentar. 
 

Ao falar sobre “qualidade nutricional”, Gazolla (2004) explica que este alimento 
que é produzido inicialmente para o autoconsumo tem uma qualidade “superior” aos 
alimentos da cidade. Este principio é justificado devido à produção de auto 
provisionamento alimentar ser uma produção isenta de “coisas químicas”, como se 
referem os agricultores. 

 
 
 

4 BREVES CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao estudarmos a produção de alimentos voltada ao autoconsumo de famílias de 
uma comunidade rural do município de Encantado – RS, Brasil, fomos capazes de 
identificar uma valorização atribuída a estes alimentos por estes moradores. Mesmo que 
havendo uma considerável diminuição desta produção, aquele alimento destinado ao 
autoconsumo, foi e ainda é considerado de maior qualidade do que a produção destinada 
mais especificamente ao mercado, como fica bastante evidente no caso dos agricultores 
integrados. 

Por isso, quando pensamos em desenvolvimento rural na pequena propriedade, é 
importante considerarmos primeiramente o que o agricultor tem a oferecer, 
considerando as especificidades de cada lugar. Como no caso de Jacarezinho, o “saber 
fazer” local, impregnado nos alimentos destinados principalmente para o autoconsumo, 
parece representar um diferencial, que pode revelar um potencial para o 
desenvolvimento rural e local. Podemos afirmar isso, na medida em que estes produtos 
merecem a preferência tanto por parte dos próprios agricultores, quanto pelos 
consumidores, sejam estes os vizinhos da própria comunidade, quando da cidade de 
Encantado. 

Cabe, aos formuladores de políticas públicas, formular estas de modo que seja 
possível potencializar estas especificidades locais, deixando de se impor conhecimento, 
como se tudo o que eles (os pequenos produtores) fizessem fosse um grande erro a ser 
corrigido. 
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