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Resumo: 
O trabalho etnográfico se realiza na Feira Agroecológica do bairro Bom 

Fim localizada na cidade de Porto Alegre. O local e a organização da Feira em 

questão apresentam uma série de peculiaridades que revelam a negociação de 

estilos de vida e modos de ser atribuídos a modalidade de consumo 

agroecológico. Trata-se de um consumo pautado em discursividades que 

remetem a um “sujeito ecológico”, a um “consumo esclarecido” e “consciente”.  

O consumo na Feira constitui um mercado pensado em três esferas: a 

esfera política, representada pela moralidade; a esfera afetiva, na proximidade 

que se estabelece entre pessoas e coisas e a esfera econômica, na negociação 

de preços. O trabalho reside na abordagem dessa modalidade de consumo pela 

perspectiva dos três mercados. Circuitos morais, afetivos e econômicos que vão 

além da negociação de alimentos agroecológicos.  

Palavras-chave: Economia moral, consumo, agroecologia, etnografia na 

feira. 

Etnografia “de” e “em” feiras não possui nada de inovador nos estudos 

antropológicos, além disso o debate interdisciplinar sobre a agroecologia ou 

“sistema alternativos” de produção agrícola são frequentes nas publicações 

acadêmicas brasileiras, a própria Feira de Agricultores Ecológicos1 (FAE) em 

que realizo trabalho de campo é arena de uma variedade ampla de pesquisas, 

seja na área das ciências sociais, econômicas, biológicas entre outras. Curioso 

que, eu mesma, enquanto realizava pesquisa de campo na Feira deparei-me 
																																																								
1 A FAE localiza-se na Rua José Bonifácio em Porto Alegre há 26 anos (das 7h às 13h de 
sábado), antes liderada pela cooperativa Coolmeia, movimento pioneiro em agroecologia no 
país.   



com outros dois pesquisadores das áreas de comunicação e biologia solicitando 

o preenchimento de questionários sobre comportamento de consumo e 

compreensão agroecológica. Tal demanda acadêmica, além de desafiar minha 

própria produção intelectual, coloca em evidência a pertinência do tema na 

atualidade.  

Dada a variedade e diversidade de trabalhos quanto ao fenômeno de feira 

cabe retomar alguns eixos analíticos possíveis para pensar o contexto do campo 

na produção acadêmica. No momento embrionário em que a pesquisa se 

encontra se fez necessária uma busca intensa de produções que podem ser 

pensadas de forma sintética, em quatro eixos interpretativos e imbricados entre 

si, mas que aqui apresentam-se separadamente para fins de sistematização. O 

primeiro eixo refere-se a estudos relacionados a feiras (agroecológicas ou não) 

mas que centram sua análise nos termos de “sociabilidade”. O segundo eixo 

elabora reflexões acerca do consumidor agroecológico, refletindo sobre o 

comportamento de consumo a partir de termos como “consumo consciente”, 

“consumo esclarecido” e atribuição de responsabilidades. Na sequência 

observa-se um eixo de estudos sobre a agroecologia propriamente dita, sobre o 

processo de produção agroecológica no seu sentido amplo, distinto da produção 

agrícola tradicional e repleta de imbricações políticas e morais no modo de viver 

do produtor, abarcando estudos relacionados aos processos de certificações, 

ruralidades, associações e movimentos sociais. Por fim, no quarto eixo, pensa-

se a agroecologia enquanto mercado, enquanto um sistema que contrasta com 

grandes narrativas econômicas mas ainda assim passível de mercantilização.  

Tendo esse arsenal de produções sobre o tema e levando em 

consideração a construção colaborativa de conhecimento na área de 

antropologia, pretendo sugerir um novo caminho, partindo de um viés da 

antropologia econômica para refletir sobre a atribuição de valor as coisas. Tenho 

a intenção de propor uma análise dos circuitos econômicos que constroem o 

“produto agroecológico”, dessa forma, faz sentido falar em agencement 

marchand, traduzido livremente por agenciamentos de mercado, como propõe o 

antropólogo francês Michel Callon (2013). O autor reflete sobre o caminho 



percorrido pela mercadoria, desde de sua adequação de “coisa” à “mercadoria” 

até a formulação de seu preço, perspectiva que se baseia em teorias 

econômicas clássicas mas rompe com seus pressupostos básicos por 

problematizar aspectos da ação instrumental a partir de noções sócio-

antropológicas, trazendo à tona perspectivas simbólicas, morais e políticas. 

Frente a grande quantidade de trabalhos analisados e os eixos que 

categorizei na intenção de mapear as produções, penso que a abordagem que 

proponho faz interface com os quatros eixos estabelecidos, visto que os 

agenciamentos de mercado dão conta de todas as esferas mencionadas, desde 

o processo de sociabilidade da feira, a relação produtor-consumidor até a 

formulação de preço. Em uma vasta gama de imbricações implicadas na 

etnografia em uma feira agroecológica o objetivo torna-se “desemaranhar”, 

percebendo a cadeia produtiva do “produto agroecológico” e todas as suas 

interferências até o processo de formulação do preço.  

Os trabalhos relacionados a agroecologia e mercados geralmente 

apontam para um circuito de viés anticapitalista e idealizados por um ímpeto 

neo-anarquista e não enquanto um mercado alter-capitalista ou como um circuito 

possível inserido no sistema capitalista, como Zelizer corrobora em “Circuits 

whithin capitalism” (2005). Minha intenção nesse estudo é possibilitar uma 

reflexão no âmbito da economia, pensando sobre o mercado agroecológico 

enquanto um circuito de economia moral.  

Zelizer (2005) apresenta uma série de ponderações para destinar o olhar 

sociológico para contextos em que há relações imbricadas no encontro entre 

relações afetivas e econômicas, trata-se de um encontro de esferas 

aparentemente hostis mas que revelam possibilidades, chama-os de mundos 

conexos. A feira agroecológica pode ser pensada enquanto mundo conexo por 

se tratar de um mercado, mas com modalidades de consumo e produção 

diferenciadas que possibilitam a reflexão de distintas moedas em circulação. Os 

circuitos desse mercado, quando categorizados, se subdividem pelas esferas 

política, moral, econômica e afetiva, e nesse encontro de esferas cria-se um 

mercado de economia moral.   



Neste artigo busco refletir sobre o mercado agroecológico a partir das 

distintas moedas que entram em circulação na feira tendo como inspiração a 

teoria de agencement marchand (Callon, 2013) e de mundos conexos (Zelizer, 

2005). Na sequência trago exemplos do campo que incentivam o debate 

proposto pelas teorias.  

 
Agenciamentos e Circuitos  
 

 Callon e Zelizer protagonizam discussões fundamentais para a 

antropologia econômica por pautarem pressupostos clássicos do debate 

econômico dualista entre formalistas e substantivistas. Apontam para a 

problematização do indivíduo de ação instrumental e posicionam moralidades 

que não apenas afetam mas constituem o mercado.  

O conceito “agenciamento de mercado” é trazido por Callon pela 

amplitude de possibilidades que o termo agenciamentos sugere, o conceito 

surge como uma substituição do termo “mercado” precisamente pela ambição de 

destacar a diversidade das configurações (que é o que a palavra “agenciamento” 

sugere) ao mesmo tempo que sua unidade (que é o que indica a qualidade de 

marchand que é aplicada a estes agenciamentos). Propõe abordar os mercados 

concretos, analisar a variedade das suas configurações e efeitos, com o objetivo 

de identificar o que tornou possível agir nesta variedade. O conceito de circuitos 

de Zelizer (2005) também auxilia na reflexão do mercado agroecológico por 

abordar encontros que vão além do conceito de redes explorado nas ciências 

sociais. Circuitos podem ser pensados a partir do envolvimento de múltiplas 

organizações, instituições e agentes com significados e condutas que ocorrem a 

partir de interações dinâmicas, ou seja, “todos os circuitos incluem um limite, 

materiais culturais distintivos, e formas particulares de transferência e mediação. 

E é claro também incluem uma rede – laços e relações particulares” (ZELIZER, 

2005, p. 294). 

Quando pensa-se em “agenciamento de mercado”, apropria-se a 

discussão sobre a ação mercadológica, que para Callon (2013) é estruturada a 



partir de cinco concepções: a passivação dos bens, a ativação das agências 

calculadoras, a organização de encontros, as ligações mercadológicas e a 

formulação do preço. Esse processo descrito em etapas é facilmente observável 

no contexto da feira agroecológica, iniciada pela caracterização dos bens e dos 

agentes na transformação de um produto agroecológico, no estabelecimento das 

relações de feira e no consentimento em pagar por algo. No processo de 

formulação de preço, são acionadas agências qualculatrices como propõe 

Callon na substituição do “calcul” meramente quantitativo. O autor fornece 

subsídios para refletir sobre a atribuição de valor quantitativa e também 

qualitativa que precificam mercadorias a partir de processos de valuation e 

qualificação, ou seja, a uma rede vasta de agentes que requalificam as 

mercadorias atribuindo-as valor sustentável no circuito que se encontram por 

processos de singularização que torna o bem constituído de identidade e 

agência.  

Nesse sentido cabe retomar brevemente Kopytoff (2008) que irá fornecer 

as bases para uma reflexão sobre a dimensão simbólica das mercadorias a 

partir da biografia que “a coisa” adquire no processo de singularização. Pensar 

sobre a biografia das coisas é questionar-se sobre sua origem, seu status, sua 

idade, sua validade e seus modos de uso. 

 A singularização, como afirma Kopytoff (2008), busca tornar “a coisa” 

sagrada, de forma que se afasta da mercantilização. Nesse sentido, o processo 

de singularização pode ser pensado como fator fundamental na valorização da 

mercadoria mas também como seu afastamento do circuito mercantil. É 

inevitável o paralelo desse aspecto do mercado em relação a Feira 

Agroecológica em que realizo etnografia, o processo de singularização se dá em 

diversas esferas. Primeiramente se singulariza frente ao mercado convencional 

e seus produtos pois são adquiridos em outro contexto, contexto de feira em que 

a sociabilidade é o traço fundamental e em segundo o produto adquirido em uma 

banca se singulariza de outros da mesma banca pela história contada pelo 

produtor, é frequente observar fregueses que pedem para que o produtor 



escolha o melhor legume, tornando-o ainda mais simbólico e portanto “valioso” 

em termos de mercado. 

Episódios de campo “bons para pensar” 

 A etnografia na Feira Agroecológica ocorre desde março de 2015, em que 

além de vivenciar a rotina da feira aos sábado, também envolve uma série de 

assembleias com produtores rurais e consumidores “fiéis”2 e também rituais de 

colheita e gratidão à natureza nas propriedades dos agricultores. A partir dessas 

vivencias revelam-se discursos que dão subsídio para a constituição desse 

mercado de economia moral, da singularização do bem à sua precificação. 

Trago alguns episódios de campo “bons para pensar” por manifestarem os 

argumentos-chave na sustentação de um circuito de economia moral.  

... 

 Em um sábado de feira, vejo um grupo de agricultores agroecológicos, 

que são considerados lideranças e porta-vozes da FAE3, reunidos com um 

grupo grande de visitantes que vieram das regiões da serra gaúcha conhecer a 

feira, ao me aproximar percebo que estão apresentando a FAE para o grupo. 

Pedro, antigo produtor agroecológico, toma a palavra e diz:  

[...] eu acho que a feira tem esse mérito pela oportunidade de que  

aqui a gente tem contato com aquelas pessoas, aqueles seres 

humanos que vão consumir, vão se alimentar. Não consumir! 

Daquele alimento que a gente produz. Tem muito agricultor que a 

gente vê que enche o caminhão de legume, de mercadoria e diz, 

“isso aqui é pro comércio, é pro mercado”. Mas quem é o 

mercado? Onde que fica o mercado? Vocês já viram o mercado 

caminhando por aí? Quem é o mercado? Existe o mundo, as 
																																																								
2 Categoria êmica para referir-se aos que estão sempre presentes na feira independente dos 
dias de chuva e/ou que fazem parte da sua história de 26 anos.  
3	A FAE existe a 26 anos e foi idealizada por ecologistas que criaram uma cooperativa chamada 
Coolmeia, com o fim da cooperativa criou-se a Associação Agroecológica que manteve a feira 
sob nova administração.		



pessoas, existe a vida. O mercado é uma coisa virtual, aquilo é 

uma coisa que algum ser humano vai comer. (Pedro, agricultor 

ecologista, outubro de 2015).  

  

(Foto: da autora, outubro de 2015) 

A imagem a cima foi capturada no momento em que o grupo de visitantes 

se reunia para conhecer a FAE, circunstância em que a frase foi proferida. A 

frase manifesta os fundamentos básicos do mercado agroecológico que se dá 

justamente na negação ou na higienização dos termos “mercado” e 

“consumidor”, elemento base para pensar nos circuitos de economia moral que 

se apresenta na FAE. Termos como “mercado” e “consumo” são diretamente 

ligados ao mercado convencional, aquele do “caminhão cheio de legumes” do 

qual Pedro afirma se distinguir. Tais palavras são tão venenosas como os 

agrotóxicos, uma das principais bandeiras do movimento agroecológico. Ao 

pontuar o mercado como algo virtual, como uma invenção, e se distingue desse 

sistema, Pedro está nos dizendo que a feira agroecológica é um espaço real, de 

pessoas e relações reais.  

... 

Na sequência desse pronunciamento, em que o público colabora com o 

movimento positivo de cabeças, Vilson, outro agricultor líder, pede a palavra e 



afirma:  

aqui o consumidor foi promovido pelo agricultor de 

consumidor à parceiro e assim vice versa, o consumidor 

promoveu o agricultor a não simplesmente um vendedor 

mas sim um parceiro, isso não há como calcular, não há 

como mensurar, é o que se criou [...] tenho consumidores 

que são tão meus amigos aqui como meus familiares” 

(Vilson, agricultor ecologista, outubro de 2015)  

Vilson explicita em seu discurso que existe uma espécie de vínculo e de  

relação na feira que não se pode “calcular” ou “mensurar”, o que torna uma 

“coisa” imprecificável geralmente nos remete a pensar sobre o que é sagrado, 

aquilo que o dinheiro não compra, que não há preço que o valha. Porém, de 

certa forma, o cálculo, no caso não um mero “ça calcul”, está no preço da fruta 

ou legume agroecológico exposto na banca, pois o valor econômico parte de 

razões simbólicas dentro do mercado de economia moral. A atribuição de valor 

moral está no preço a pagar da mercadoria.  

... 

No contexto emotivo dos relatos que se manifestavam naquele encontro, 

como uma pausa de compras e vendas, uma consumidora escuta os 

pronunciamentos enquanto caminhava e toma a palavra:  

Eu preciso dizer. A diferença de comprar um alimento daqui 

ou um orgânico no supermercado é absurda, por ser orgânico não 

significa que não andou quilômetros até chegar aqui, que não foi 

uma produção em escala. A diferença está no agroecológico, na 

sustentabilidade. Se não consigo vir na feira no sábado a comida 

da semana não tem essa qualidade, o contato com vocês 

(agricultores) é o que dá gosto pra comida. (Consumidora desde 

2009, frase pronunciada em outubro de 2015)  



Quando o gosto é atribuído a trajetória do alimento é porque a agência 

foi-lhe conferida. O processo de adequação da “coisa” em “mercadoria” e da 

“mercadoria” em “mercadoria agroecológica” é essencialmente um processo de 

substancialização simbólica (Bourdieu, 2003), um despejo de identidade e de 

consequente singularização.  

... 

 No contexto de aniversário da FAE, que completou 26 anos no dia 17 de 

outubro de 2015, realizou-se um concurso de desenho que daria origem ao logo 

de uma camiseta comemorativa, os vencedores ganhariam a camiseta e uma 

cesta de orgânicos. No decorrer da feira os consumidores foram convidados a 

fazer desenhos em uma banca específica para o evento que foi organizado pela 

Comissão de Feira 4 . A pergunta feita aos participantes para incentivar a 

criatividade foi: “O que a FAE representa para ti?” Dessa forma, os 

consumidores que passavam por ali expressavam seus sentimentos através do 

desenho com materiais disponíveis na banca.  

           
																																																								
4  Comissão de Feira é um grupo composto por agricultores ecologistas, consumidores e 
membros das Associação Agroecológica que se responsabilizam pela gestão e comunicação dos 
assuntos relacionados a organização da FAE. As reuniões ocorrem uma vez a cada quinze dias 
das quais participo.  



(Fotos: da autora, Desenhos vencedores do concurso, outubro 2015)  

           

(Fotos: da autora, prêmios, outubro de 2015)  

   

(Foto: da autora, As vencedoras, outubro de 2015) 

Os desenhos criados em comemoração ao aniversário da FAE, falam por 

si, expressam o envolvimento denso que a feira proporciona e a memória afetiva 

que os consumidores carregam dela. Como exercício imaginativo me questiono 

sobre a ocorrência de campanhas similares no contexto de mercados 



convencionais e como tal se inviabiliza pela ausência de circuitos afetivos. A 

afetação que o mercado agroecológico provoca só é possível frente aos circuitos 

afetivos e morais que se constituem no espaço.  

Considerações finais:  

Os episódios de campo pincelados nesse breve texto fazem parte de um 

conjunto de experiências vividas e ouvidas ao longo da etnografia que 

despertam os princípios básicos da existência do mercado agroecológico que 

busco apresentar. Os circuitos que se constituem e os agenciamento que tornam 

a mercadoria mais ou menos valiosa, revela os processos de atribuição de valor 

à coisa, ênfase dessa pesquisa que será finalizada em 2017 como conclusão do 

curso de mestrado em antropologia social.   

Refletindo sobre os discursos do campo, tanto pelas vozes de quem 

produz como de quem consome, se observa uma sequência de atribuições de 

valor à mercadoria, seriam estas as agencias qualculatrices como afirma Callon 

(2013), no sentido de unir cálculos de esferas quantitativas e qualitativas na 

fixação de preço naquele mercado. Os episódios mencionados revelam os 

circuitos de afetos e cuidados relacionados a produção e consumo 

agroecológico. Tais circuitos são tão esclarecidos que as negociações 

econômicas são colocadas em segundo plano. Atenho-me ao processo de 

fixação de preço e as negociações econômicas por tornarem as intenções 

explícitas e conformarem um mercado de economia moral.  

O mercado agroecológico, distinto de outras modalidades de consumo, 

apresenta-se como um mercado justo, e dessa forma torna-se “feio pechinchar” 

pois considera-se que os afetos, os cuidados e os vínculos já são devidamente 

pesados antes da fixação do preço, tornando a percepção do valor estabelecido 

“justo” para ambos os lados do mercado. A questão que me atenho está nas 

negociações da mercadoria pois ela se apresenta como dotada de um “algo a 

mais” que vale o que se pede. A FAE se apresenta como um espaço de 

educação, de envolvimento político e de lazer, se estabelece um lugar em que é 



possível consumir modos de ser e viver e imaginar conjuntamente que outros 

sistemas são possíveis.  

O trabalho ainda irá percorrer longos caminhos. A ênfase dada ao 

processo de precificação se tornou um elemento central no estudo pelo caráter 

distintivo de outros mercados, deixando clara a ideia de um mercado de 

economia moral. Os discursos e praticas que se observam em campo 

corroboram para a noção de moedas variadas, a partir dos vínculos, visões de 

mundo e justiça que circulam na negociação das mercadorias. Como estudante 

de antropologia econômica uma análise desta modalidade de consumo nos 

termos que Callon (2013) e Zelizer (2005), instiga a reflexão sobre sistemas 

econômicos possíveis e, em ultima instancia, sobre a relação entre natureza e 

cultura.  
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