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Resumo:  
A busca por um estilo de vida ecológica e uma alimentação saudável tem 
ganhado espaço na sociedade, particularmente com a crise sanitária do Sars-
CoV-2. Nesse sentido, as feiras agroecológicas surgem como alternativa aos 
alimentos contaminados por agrotóxicos e fertilizantes, prejudiciais à vida 
humana e ao meio ambiente. Este trabalho verifica a influência da pandemia do 
Coronavírus na produção, comercialização e consumo de alimentos orgânicos 
produzidos pela feira agroecológica ‘A Mãe Natureza’ de Caririaçu CE. Os dados 
foram coletados em novembro de 2020 durante visitas e realização de entrevista 
aos feirantes e consumidores. Com quatro anos de existência, a feira conta com 
o trabalho autônomo de três feirantes agroecológicos, funcionando publicamente 
aos sábados na sede e aos domingos no distrito da Valência no mesmo 
município. Apesar dos desafios (restrição do comércio, isolamento social, 
escassez hídrica, distância do centro urbano), os resultados revelaram um 
aumento na produção e venda de produtos livres de agrotóxicos, como 
observado nas falas a seguir: “Antes a gente vendia e produzia só por 
encomenda. Era pouco. Mas com a pandemia, tivemos que trabalhar em dobro.” 
Embora a feira não disponha de um marketing, os feirantes puderam se 
reinventar na pandemia, como pode ser visto: “As vendas aumentaram e nós 
passamos a utilizar o WhatsApp como ferramenta para o delivery e isso nos 
manteve em atividade constante.” Apesar de mais caros, a procura por alimentos 
orgânicos, cujo aumento já tinha sido notado, acelerou com a pandemia, 
principalmente por serem considerados mais saudáveis como verificado na fala 
de um consumidor: “Os alimentos orgânicos são isentos de agrotóxicos que, na 
minha opinião, têm potencial cancerígeno. Além disso, devem ter mais vitaminas 
que fortalecem a imunidade”. Assim, com a realização desse trabalho, 
consideramos que a feira agroecológica desempenha um importante papel na 
sociedade caririaçuense, visto que gera renda aos produtores e promove saúde 
aos consumidores. Dada a importância ecológica, econômica e social, sugere-
se ainda que o poder público realize ações de incentivo mais efetivas aos 
produtores para que estes possam desenvolver as atividades em sua plenitude. 
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