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Introdução 

 

O mercado municipal de Montes Claros foi inaugurado em 1899 com a finalidade de abrigar os feirantes e agricultores 

para comercializar seus produtos. O mercado é um espaço que representa grande importância para a agricultura 

familiar, este ambiente é entendido além de caráter comercial, mas também é visto como um local de aprendizagem, 

trocas culturais e misturas de diversas histórias da cidade. Dessa forma o objetivo deste trabalho constituiu em estudar a 

relevância do mercado para a valorização e fortalecimento da agricultura familiar no município de Montes Claros e 

resgatar a cultura e os valores que este espaço corresponde. 

 

Material e Métodos 

 

No tocante a metodologia buscou-se fazer pesquisa bibliográfica para fundamentação da parte teórica, aplicação de 

questionários semi-estruturado, registros iconográficos e visita á campo para melhor entender a temática abordada.  

 

 Resultados e Discussão 

 

Após analises dos dados da visita em lócus foi possível verificar que a essência do mercado está na agricultura familiar, 

os produtores rurais dentro do mercado é sinal de respeito e de valorização. Historicamente, a feira tem sido conhecida 

como local reservado para relações comerciais, venda de mercadoria, trocas de valores e culturas. A feira e o mercado 

possuem significados diferentes, enquanto o primeiro é um espaço fixo para abrigar os comerciantes o segundo não 

requer lugar especifico. VARGAS (2001) demonstra que a origem do mercado está no ponto de encontro de fluxos de 

pessoas e misturas culturais, sendo um lugar de interações sociais entre campo/cidade, ou seja, espaço próprio onde o 

agricultor comercializa seus produtos. Este ambiente é geralmente eqüidistante de diversos centros, permite a 

articulação territorial entre regiões, construindo trajetos e percursos, facilitando o encontro e a negociações entre 

diferentes culturas. Seu caráter aberto e público corresponde um aspecto de neutralidade territorial e de segurança no 

ato da troca, e, além disso, proporcionam melhor disposição e visibilidade das mercadorias. 

O mercado e a feira são de grande importância para fortalecer a economia do campo, pois através deste espaço os 

produtores rurais têm a capacidade de vender seus produtos, gerando assim renda social e geração de emprego no 

campo. Os agricultores familiares que participam da feira, no mercado municipal de Montes Claros, têm suas 

propriedades localizadas nas regiões próximas ao município, os produtos vendidos nas feiras desperta grande interesse 

para a população tanto da classe alta, média e baixa, pois esses alimentos são naturais, orgânicos e de valores acessíveis. 

A agricultura familiar desempenha um papel decisivo no processo de acumulação de capital exercendo um papel 

relevante para a economia local e para a manutenção dos produtores nas áreas rurais. A Companhia Nacional de 

Abastecimento - Conab relata que a agricultura familiar corresponde mais de 80% da ocupação no setor rural no Brasil 

e geram cada vez mais empregos no campo com 40% da produção agrícola. A agricultura familiar contribui de geração 

emprego e práticas produtivas, sustentáveis e ecologicamente mais equilibradas. Em 2009, cerca de 60% dos produtos 

que compõem a cesta alimentar distribuída pela Conab originaram-se da Agricultura Família. (Tabela 01, por exemplo) 

demonstra que, com a implantação de novas técnicas e incentivo do governo a cada dia, a agricultura familiar e os 

pequenos produtores vem se destacando no cenário nacional, uma vez que eles são parcialmente responsáveis pelo 

abastecimento de primeira necessidade no comércio da região. Atualmente, a agricultura familiar é responsável pela 

produção de 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros e ocupa cerca de 75% da mão de obra do campo, de 

acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário. De acordo com as observações, entrevistas e estudos, a 

feira livre e o mercado é um espaço que o agricultor de pequeno porte tem oportunidade de mostrar o que produz as 

feiras a cada dia trazem novidades e informações diretamente do produtor. Os consumidores buscam cada vez mais 

qualidade para sua saúde, desta forma procura este ambiente, pois sabem que ali encontra produtos naturais. (Fig. 01, 

por exemplo) mostra os produtos orgânicos, produzidos sem o uso de agrotóxicos, vendidos no mercado de Montes 

Claros. 
________________ 
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Apoio financeiro: FAPEMIG, CNPq 

Considerações finais 

 

Portanto este estudo possibilitou compreender que a feira do mercado de Montes Claros exerce um papel de 

fortalecimento, valores culturais e incentivos para que o produtor possa permanecer no campo. A consolidação das 

atividades desenvolvidas nas feiras pelo produtor familiar provoca um aumento de lucro agregando valor ao produto e a 

sua propriedade, valorizando assim o produtor rural e a sua profissão. A agricultura familiar é uma atividade produtiva 

de grande importância para o homem, pois é a partir dela que o produtor obtém o seu sustento e fornece alimento para a 

cidade contribuindo para ser comercialização do mercado local. 
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Tabela 01- Investimento do governo para agricultura familiar 

 

Figura 01-Produtos da agricultura familiar 
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Fonte: QUEIROZ, J, C, R.- Montes Claros, 2014 


