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No presente artigo refletiremos sobre a Feira de Olhos D’Água, Norte de Minas Gerais, enquanto 
um espaço de sociabilidades dos camponeses do PA Dois de Junho. A interação entre feirantes 
e fregueses possibilitam diferentes formas de sociabilidades, mais que um simples espaço de 
comercialização da produção da agricultura camponesa a feira é o lugar da reprodução da 
cultura e do modo de vida rural. A pesquisa ocorreu na Feira de Olhos D’Água e no próprio 
assentamento. Os procedimentos metodológicos consistiram em levantamento bibliográfico e 
fotográfico, além da realização de entrevistas semiestruturadas com os assentados do PA Dois 
de Junho e fregueses da feira. A feira é importante não apenas pela relevância econômica, 
mas sobretudo pelo ambiente social que representa como espaço de reciprocidade onde se 
compartilha experiências, saberes e conhecimentos.

Introdução 

A origem das feiras livres consta desde da idade média em função da produção de 
excedentes por camponeses que buscavam um espaço onde as trocas pudessem ser realizadas. 
Conforme Braudel (1998) a principal causa da origem das feiras foi a formação de excedentes de 
produção, havendo a necessidade de troca de mercadorias, primeiramente, entre grupos vizinhos 
e, posteriormente, disponibilizando os produtos para grupos do entorno das comunidades. O 
movimento de surgimento das feiras foi acompanhado de uma demanda natural das pessoas por 
oferecer um ambiente onde se pudesse agregar a maioria dos produtos, disponibilizando-os a 
um maior número de pessoas, vendendo ou trocando excessos por outros produtos dos quais se 
tinha falta.

Em território brasileiro, as feiras se originam no período colonial trazendo 
desenvolvimento e dinamismo a economia local. Santos (2013) afirma que as feiras envolvem 
significativos fluxos de mercadorias, pessoas e informações, integrando áreas rurais, e pequenas, 
médias e grandes cidades, manifestando uma atividade, ainda hoje, importante para muitos 
sujeitos urbanos e rurais. 

Na mesorregião do Norte de Minas Gerais, a feira se constitui em uma das instituições 
mais solidas, elas fazem parte da economia e da cultura da região, contribuem no abastecimento 
de cidades pequenas e distantes das rotas comerciais de distribuição de alimentos, escoam a 
produção dos lavradores, aquecem o comércio urbano com as compras dos feirantes. (RIBEIRO, 
2007).
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A feira representa um espaço de grande importância para reprodução da condição 
camponesa, pois ao comercializarem os produtos os trabalhadores feirantes estão reproduzindo 
os seus modos de vidas e seu conhecimentos seus saberes e sua cultura. De acordo com Vedana 
(2013) as feiras providas de trocas de saberes e experiências, além das representações simbólicas 
que enseja devido à forma de como esses produtos são apresentados e comercializados.

Desta forma, ao comercializarem seus produtos na feira, os camponeses feirantes do PA 
Dois de Junho, além de ter uma nova fonte de renda para adquirir outros produtos necessários à 
sua sobrevivência, também compartilham experiências e saberes do cotidiano.
O artigo está estruturado em três partes. Na primeira, apresenta-se uma caracterização do 
local de estudo. Na segunda parte, são analisados alguns aspectos da feira como estratégia de 
reprodução da condição camponesa. E, por fim, na última, discutem-se alguns resultados com 
base em trabalhos de campo e entrevistas abertas com os camponeses do PA Dois de Junho.

Localização da área de estudo

O Município de Olhos D’Água conta com 5.267 habitantes distribuídos em área de 2089,86 
km² com densidade demográfica de 2,52 hab./km². Este possui 21 comunidades rurais, dentre 
os quais, há dois acampamentos e um assentamento de Reforma Agrária. O mapa 1 mostra a 
localização do Município de Olhos D’Água e do PA Dois de Junho.

Mapa 01 – Localização do Município de Olhos D’Água e do PA Dois de Junho.

Fonte: INCRA-2017.
 Org. Santos, 2018.

O Projeto de Assentamento apresenta uma área total de 10.062 hectares, limitando-se a Norte com 
as Fazendas, Espólio e Fazenda Santa Maria ao Sul encontra-se área da reflorestadora Fazenda 
Duas Barras propriedade da Gerdau (Eucaliptos), a Leste limita-se com o rio Jequitinhonha a 
Oeste limita-se com uma área de Mineração. O mapa 2 mostra os limites do PA Dois de Junho.
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Mapa 2: Limites do PA Dois de Junho.

Fonte: INCRA, 2019.
Org. Souza, 2019.

O rio Jequitinhonha percorre o projeto de assentamento por cerca de 17.215 metros 
de extensão, a boa disponibilidade hídrica contribui com o fornecimento de água para 
o consumo humano, criação de animais e produção de alimentos. A variedade de produtos 
fornecidos pelo assentamento se expandiu e atualmente os camponeses disponibilizam grande 
variedade de frutas, legumes e verduras, sendo que a principal finalidade dessas produções é a 
comercialização, cujas vendas acontecem na feira municipal de Olhos D’Água e são fornecidos 
também em programas tais como: o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e o 
Programa de Aquisição de Alimentos –PAA. 

A FEIRA: estratégia de reprodução da condição camponesa no projeto de assentamento 
Dois de Junho

O conceito de camponês, abarca uma longa discussão teórica, sobretudo no âmbito 
da Sociologia e Antropologia em relação ás suas características e sobre a sua permanência 
ou desaparecimento diante do contexto capitalista. Para alguns teóricos marxistas, como 
Lênin (1982) e Kautsky (1986), no mundo capitalista o camponês poderia ser no máximo 
um resquício, posto que os autores acreditavam na dissolução do campesinato pelo sistema 
capitalista, seja na forma de transformação dos camponeses em assalariados proletarizados ou 
pequenos produtores, de modo que a sua integração à economia de mercado levaria fatalmente 
a sua extinção.

Entretanto, os processos que viabilizam a existência do campesinato tem se mostrado 
cada vez maisexpressivos,segundo Shanin (1983) os camponeses continuam existindo nos dias 
atuais é provável que continuem a existir por muito mais tempo. O que de fato ocorreu e que 
ainda continua ocorrendo no campo é um processo de recriação e redefinição do campesinato, 
o camponês adaptou-se e foi adaptado, transformou-se e foi transformado, diferenciou-se 
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internamente, mas permaneceu identificável como tal. (MOURA, 1986).
Sabourin (2009) destaca que a reciprocidade é característica fundamental nas 

comunidades camponesas, pois está “existe em função de um sentimento de pertencimento a 
um grupo, de uma identidade coletiva e de compartilhamento de saberes, práticas e, sobretudo, 
a valores que a constituem” (SABOURIN, 2009, p. 51).

A feira refleti a capacidade de resistência e de adaptação dos camponeses aos novos 
contextos socioeconômicos, permitindo formas de relações pautadas pela confiabilidade e 
reciprocidade. Marcel Mauss (2003) analisou a importância das formas de trocas nas sociedades 
arcaicas, as quais não implicavam somente em trocas materiais, e que o valor das mercadorias 
não era superior ao valor simbólico, uma vez que a vida social não é somente a circulação 
de bens, mas também de pessoas, normas, palavras, festas. Dessa maneira, observa-se que a 
importância não está nos bens que são trocados na feira, mas no ato de reciprocidade, num 
constante dar, receber e retribuir. Sendo assim, as relações de interação patrocinadas pela feira 
mais do que um compartilhamento de símbolos representam situações de trocas, materiais e 
simbólicas.

Socializando na feira

A feira de Olhos D’Água teve início em 2013, ela funcionava em uma tenda doada 
pela igreja na praça central, com a desativação da Escola Estadual Sebastião Vieira Dias, parte 
do prédio foi doado ao município que disponibilizou este espaço para os produtores rurais 
comercializarem os seus produtos. Os trabalhadores participantes da feira são originários de 
diferentes localidades como: PA Dois de Junho, comunidade Água Boa, Comunidade de três 
Dias, Comunidade Água Santa, e Ribeirão.

Os camponeses do PA Dois de Junho relatam que a feira acontece regularmente às sextas 
feira no período da manhã, geralmente, a prefeitura disponibiliza o deslocamento de ônibus ou 
caminhão para o transporte gratuito dos feirantes, eles aproveitam ainda o dia da feira para 
acessarem serviços que só podem ser encontrados no centro urbano, principalmente hospital, a 
farmácia, e a prefeitura.

(...)A feira acontece toda semana as sexta- feira,você tem que levantar 
4:00 ou 4:30 da manhã para arrumar as coisas para levar porque senão 
o caminhão chega e aí não dá tempo. (...) é bom participar da feira 
porque você vende os produtos e aproveita resolve as coisas que tem 
para resolver na cidade e também compra aquilo que você precisa, que 
não tem aqui. (Feirante 1. Do PA Dois de Junho. Entrevista realizada 
agosto\2019)

A Feira é um elemento importante como estratégia de sobrevivência e permanência dessas 
pessoas no meio rural, pois com a venda dos produtos que cultivam, eles podem adquirir ou-
tros necessários à manutenção de sua vida. No PA Dois de Junho homens e mulheres levam os 
produtos para serem comercializados na feira:

(...) Tem vez que vai só o homem outra vez vai só a mulher as vezes 
vai os dois isso é muito controlado. A feira é um momento que a gente 
tem para vender nossos produtos e enquanto a pessoa tá ali vendendo os 
produtos, na hora que está mais tranquilo você aproveita tá conversan-
do com os colegas com os fregueses trocando uma ideia com as outras 
pessoas que também produzem e tá lá na feira, tudo é balanceado. (Fei-
rante 2 do PA Dois de Junho. Entrevista realizada em agosto de 2019).

A feira possui cerca de 40 bancas e oferecem uma variedade de produtos como: alfaces, tomates, 
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cenouras, beterrabas, abacaxis, bananas, laranjas, farinhas, beijus, aves, ovos, pamonha, feijão-
verde, queijo, doces caseiros, mel, quitandas como mostrar a (figura 1).

Figura 1 –Principais produtos comercializados na Feira de Olhos D’Água- MG.

Fonte: Souza, 2019.

A grande maioria dos trabalhadores que vende produtos na feira são ligados por laços de 
parentesco, amizade, e compadrio o que reforça a importância dessas relações e contribuem para 
reprodução camponesa (WOORTMANN, 1995). As relações estabelecidas na feira de Olhos 
D’Água entre os produtores, e entre estes e os consumidores são pautadas pela confiabilidade 
e reciprocidade. Podemos identificar essas relações no dia 16\8\2019 ao aproximar um freguês 
da banca da feirante do PA Dois de Junho ela pergunta “o que o senhor deseja seu João?” ele 
responde quero somente algumas hortaliças e verduras, a feirante então fala: “o senhor fique à 
vontade pega o que desejar! A mesma feirante precisou se ausentar da banca por uns instantes e 
pediu que outro feirante “tomasse conta da banca para ela” (Feirante 3. Do PA Dois de Junho. 
Entrevista realizada na feira de Olhos D’Água em 16 de agosto de 2019).

Observando os diálogos e o cotidiano da feira foi possível identificar que a feira é um 
espaço de sociabilidades e de grande aprendizado, onde se partilham receitas, memorias fazeres 
e sabores. A freguesa pergunta a diferença entre a alface comum e a roxa, segundo a feirante 
“a alface roxa é mais saborosa, é mais doce.” (Feirante 3. Do PA Dois de Junho. Entrevista 
realizada na feira de Olhos D’Água em 16 de agosto de 2019). 

O zelo com a produção também é perceptível, conforme relata o feirante do PA Dois de 
Junho de 59 (...) o povo daqui é tudo conhecido da gente eles sabem que a gente traz coisa boa 
para eles, minha produção é toda feita com a água da nascente, não uso veneno porque o povo 
que compra aqui confia na gente e gosta de comprar na nossa mão. (Feirante 4. Do PA Dois de 
Junho. Entrevista realizada na feira de Olhos D’Água em 16 de agosto de 2019).
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Embora o comércio local ofereça produtos semelhantes aos da feira, os consumidores 
relatam que gostam de frequentar a feira porque valorizam os agricultores da região, além disso, 
os produtos são naturais e de boa qualidade.

(...) Eu gosto muito de participar da feira porque você valoriza os 
agricultores da Região e eles não precisam sair daqui para ir vender 
seus produtos em outro lugar, também porque a gente passa a conhecer 
as pessoas sabe quem planta, de onde vem os produtos, sabe que é um 
produto natural e de boa qualidade. (Freguesa1, feira de Olhos D’Água 
entrevista realizada em 16 de agosto de 2019).

O ato de fazer a feira vai além de apenas adquirir os produtos que serão consumidos pela famí-
lia ao longo da semana, revela situações de intimidade vividas no espaço através das relações 
construídas entre o produtor e o consumidor, contrapondo as lógicas dos mercados atuais.

 (...) Fazer a feira é um momento prazeroso entre uma conversa e outra 
as vezes eu até atraso para fazer o almoço porque quando chego na feira 
encontro um aluno, pessoas da igreja, pessoas conhecidas aí você senta 
com eles bate um papo, vão logo te oferecendo um café, um biscoito, 
isso é muito bom. (Freguesa 1.Feira de Olhos D’Água entrevista 
realizada em 16 de agosto de 2019).

A feira é importante não apenas pela relevância econômica, mas sobretudo pelo ambiente social 
que ela representa. A feira é um espaço de encontro com os amigos onde eles trocam informa-
ções, saberes e experiências, além de ser um lócus da reprodução da cultura e da manutenção 
de um modo de vida, a feira é um espaço de convivências e de sociabilidades, de conversas e 
interações, como mostra a figura 2.

Figura 2. Feirantes e fregueses da feira de Olhos D’Água

Fonte: Souza, 2019.

As feiras são entendidas como um espaço de interação entre feirantes e fregueses, uma vez que 
possuem um modo de comercialização com características peculiares possibilitando um elo 
entre cidade e o campo. A feira permite ao mesmo tempo a troca de conhecimentos recíprocos 
dos trabalhadores feirantes e das suas experiências, fato este que dificilmente poderia ocorrer 
se fossem utilizados outros canais de comercialização que valorizam as relações individuais. 
Além de comercializar os alimentos essas pessoas partilham-se de vários elementos culturais, 
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receitas, memórias, cheiros e sabores.
A feira é um espaço democrático, comporta segmentos das diferentes classes sociais, 

ricos, pobres jovens, adultos, crianças, homens e mulheres todos compartilham de um mesmo 
espaço.  É um momento de descontração, de mudança na rotina de trabalho, de reencontrar 
os parentes compadres e amigos do assentamento, da cidade, ou das comunidades próximas. 
Mais do que um simples dia de trabalho, este momento de convivência possibilita as trocas 
materiais e simbólicas, comporta uma rede de sociabilidade tecida por feirantes e fregueses que 
trocam produtos, saberes e fazeres. A Figura 3 mostra o espaço onde a feira de Olhos D’Água 
é realizada.

Figura 3. Espaço de realização da Feira de Olhos D’Água- MG

Fonte: Souza, 2019.

Apesar do bom movimento da feira, os assentados relatam que há dificuldade em vender 
todos os produtos (...) porque boa parte do povo de Olhos D’Água é da zona rural, tem muita 
gente, muito feirante, as vezes você investe muito e acaba não vendendo tudo o que produz, 
agora mesmo estamos levando as coisas para vender também em Bocaiuva. (Assentada 2. 
Entrevista realizada agosto\2019). Quanto a sobra de produtos da feira os assentados relataram 
que são levados de volta para suprir as necessidades da família ou são vendidos aos sábados no 
mercado Municipal de Bocaiuva, cidade que fica a 50 km de Olhos D’Água.

Os Assentados do PA Dois de Junho ainda vendem seus produtos porta-a-porta, no 
assentamento ou no dia da reunião da associação “Às vezes as pessoas encomendam manteiga, 
mel, doces, ou requeijão daí levamos para reunião, não fica nada, sai tudo porque não é todo 
mundo que faz essas coisas. (Assentada 1. Entrevista realizada em agosto de 2019). 

Os assentados também comercializam os produtos via programas do governo PAA 
(Programa de Aquisição de Alimentos) foi criado em 2003, trata-se de uma ação do Governo 
Federal que utiliza se de mecanismos de comercialização que favorecem a aquisição direta 
de produtos de agricultores familiares ou de suas organizações. Os alimentos são adquiridos 
diretamente dos agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades indígenas 
entre outros e destinados à doação para entidades da rede socioassistencial. 

Enquanto o PENAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) criado em 2009 visa 
à formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio da oferta da alimentação escolar. São 
atendidos pelo Programa os alunos da educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
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Ensino Médio e Educação de Jovens e adultos) matriculados em escolas públicas, filantrópicas 
e em entidades comunitárias. 

Conforme aponta a assentada para participar do PENAE é preciso ter a DAP (Declaração 
de Aptidão ao PRONAF) documento exigido para acessar qualquer política pública, voltada 
para o crédito e à comercialização.

(...) Primeiro para participar do PENAE você tem que possuir uma 
DAP que é a Declaração do PRONAF que vai dizer se o agricultor 
pode vender os produtos, no caso nosso o vice presidente da associação 
montou um grupo para vender os produtos ao  PENAE e convidou a 
gente para participar, funciona assim, o diretor da Escola faz a chamada 
publica onde ele coloca quais são os produtos que vai precisar, o recurso 
vem para Escola do Estado e do Município, o grupo de assentados que 
participa do programa entrega os produtos diretamente na Escola, toda 
semana, a nutricionista monta o cardápio e vê o que vai precisar daí 
ela avisa e nós entregamos, são umas dez pessoas que participam do 
programa é o primeiro ano que a gente está participando está sendo 
positivo porque ajuda a vender os produtos cultivados no assentamento, 
se tudo dá certo vamos continuar. (Assentada 2. Entrevista realizada 
agosto\2019)

 O PENAE é um canal importante, pois possui um dos melhores preços para 
comercialização, escoa uma grande variedade de produtos e em bom volume. Os assentados 
que participam do PENAE relatam que o programa tem contribuído de forma significativa para 
escoar a produção e melhorar os rendimentos dos produtores, no entanto a maior parte dos 
assentados do PA Dois de Junho não integram ao programa, pois não possuem a DAP. 

No caso dos assentamentos é a Assessoria Técnica Social e Ambiental (ATES), que 
deveria solicitar a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), no entanto, a ATES esteve 
presente apenas no início da criação do PA, sendo assim, os trabalhadores precisam recorrer a 
Empresa de assistência técnica e extensão rural-EMATER para solicitar a referida declaração.

Considerações:

Verificou-se que os assentados do PA Dois de Junho não utilizam o atravessador para 
venda dos seus produtos, que ocorrem diretamente nas feiras na cidades de Olhos D’Água e no 
mercado municipal de Bocaiuva, e são fornecidos também em programas tais como: o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e o Programa de Aquisição de Alimentos –PAA e se 
concentra mais na venda de hortaliças e frutas produzidas nos quintais das residências. A feira 
é mais que um simples ponto de trocas e comercialização de bens e serviços, é um espaço 
plural onde existe várias formas de sociabilidades. Além da geração de renda a feira promove 
mudança nos hábitos alimentares, pois apresenta uma variedade de produtos saudáveis livres 
de agrotóxicos.

A feira contribui para que os camponeses do PA Dois de Junho comercializem o 
excedente de sua produção e, por meio desta atividade, adquirem outros produtos necessários à 
sua sobrevivência e de seus familiares. É necessário observar que o aumento da renda contribui 
para que esses trabalhadores permaneçam no espaço rural.

Durante o trabalho de campo, foi possível identificar uma proximidade entre os 
Camponeses feirantes do PA Dois de Junho e seus fregueses, a relação entre eles vai além da 
simples compra e venda dos produtos, são pautadas pela amizade, confiança e reciprocidade. 
A relação que se estabelece na feira não é puramente econômica, mas simbólica e afetiva onde 
partilham-se sentimentos, fazeres e experiências.
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