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Contextualização
◦ Culture Consumer Theory (CCT)

◦ Três pilares das pesquisas do consumidor, de acordo 
com Arnould e Thompson (2007)
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Contextualização

◦ Grupos de Estudos da CCT

◦ a) padrões sócio-históricos de consumo;

◦ b) projeção de identidade dos consumidores; 

◦ c) as comunidades de mercado ou 

microculturas; 

◦ d) as ideologias de mercado massivamente 

mediadas e suas estratégias interpretativas dos 

consumidores. 
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Contextualização

◦ As aberturas das linhas de pesquisa da

CCT encontram outras possibilidades;

◦ Ao considerar outras propostas, a

Consumer Introspection Theory (CIT)
sugere outras reflexões a partir das
conexões dos vários “eus” que habita em

um consumidor.



Contextualização

◦ O processo da vida no mundo ocorre por

meio da incorporação das pessoas em
formação com corpo e mente no ambiente.

◦ Neste ambiente, as pessoas percorrem seus
caminhos e nesses fluxos da vida (flows of life)
as relações com o ambiente são impactadas

e os humanos deparam-se com os resultados
dessa interação (INGOLD, 2000).



Contextualização

◦ A decisão de desenvolver contribuições à cultura
de consumo de produtos orgânicos deve-se ao
fato de que este tipo de consumo possibilita
oferecer à cultura integrada de consumo o
pressuposto de uma construção da cultura a partir
da interação de um corpo e mente com o
ambiente nos fluxos da vida (INGOLD, 2000).

◦ A ideia central foi conhecer por meio da tradição
familiar e memória nos fluxos da vida dos sujeitos
como se deu a construção da cultura de consumo
de produtos orgânicos.



Questão de pesquisa

◦ O estudo teve por problemática a seguinte

questão:

“Qual cultura de consumo, no aspecto 

alimentar, tradição e memória estão presentes 
em consumidores de produtos orgânicos?”



Objetivo
◦ O estudo teve por objetivo conhecer o

aspecto da cultura de consumo de alimentos
orgânicos a partir das motivações
relacionadas ao aspecto do cuidado com a
terra, os animais e a natureza indagando o
conhecimento adquirido nos processos
alimentares ao longo da vida dos
consumidores.

◦ Para responder ao objetivo foram
considerados os flows of life dos entrevistados.



Metodologia da pesquisa
A pesquisa foi de natureza qualitativa básica,

orientada pelas propostas da antropologia,
particularmente inspirada por um paradigma

fenomenológico.

O foco de investigação da pesquisa
qualitativa é reunir os significados que as

mesmas proporcionam e outras características
típicas deste tipo de pesquisa que levam à

discussão dos princípios teóricos desta
abordagem (BOGDAN; BIKLEN, 1994).



Metodologia da pesquisa
◦ As entrevistas foram aplicadas com emprego de

entrevista semiestruturadas em profundidade com
observação não-participante enquanto meio

para obter dados do campo.

◦ O método de entrevistas “[...] se caracterizam
como ferramentas não estruturadas, visando

profundidade, de aspectos específicos, a partir
das quais emergem histórias de vida, tanto do

entrevistado como as entrecruzadas no contexto
situacional.” (MUYLAERT et al, 2014, p. 194).



Metodologia da pesquisa
◦ O lócus principal da entrevista o Mercado dos Pinhões em

Fortaleza, especificamente na feira de orgânicos que
acontece uma vez por semana, no período da manhã, as
terças-feiras.

◦ A amostra foi composta por 15 entrevistados e considerou
sujeitos que transitavamno ambiente.

◦ A coleta dos dados ocorreu em junho e julho de 2016.

◦ Os dados transcritos resultaram em um documento de 46
laudas preparados para análise com o software Iramuteq.

◦ Depois de realizada a análise com o Iramuteq os dados
foram postos à discussão com elementos textuais advindos
da entrevista e da teoria.



Temas da entrevista
◦ Motivações para consumir orgânicos; 
◦ Influenciar consumo de orgânicos dos amigos e família; 
◦ Refeições  em  família na infância; 
◦ Consequências de uma alimentação da agricultura com 

técnicas modernas e transgênicas; 
◦ Preparo das refeições com alimentos  orgânicos; 
◦ Significado do consumo de produtos orgânicos; 
◦ Início da experiência de consumir produtos orgânicos; 
◦ Significado de consumir produtos orgânicos; 
◦ Consumo de orgânicos pelos familiares; 
◦ Refeições em família na infância; 
◦ Importância do consumo de produtos orgânicos; e 
◦ Significado de produtos orgânicos.



RESULTADOS

O dendrograma indicou que 
as questões relacionadas à 

saúde e consciência 
representam a maior 

frequência das palavras que 
emergiram das entrevistas.

 

Figura 1.  Dendograma  da Class if icação  Hierárqu ica Descendente com par t ições e 

conteúdo  do Corpus de Pesquisa  

 



Análise do Dendrograma

◦ As questões relacionadas com as tradições

familiares são representadas na classe 2 de
palavras.

◦ As pessoas entrevistadas trazem a cultura e suas
tradições familiares relacionadas ao consumo de
produtos orgânicos.

◦ A classe 2 assume o 4º lugar na lembranças das
pessoas entrevistadas.

◦ As questões de saúde e consciência assumem o
principal ponto de repetição no discurso dos
respondentes.



RESULTADOS

A análise de 
similitude facilita a 
identificação das 
conexões entre as 

palavras. 
Na figura 2 as 
palavras mais 

frequentes foram: 
orgânico, gente, 

minha, produto, ver, 
coisa, dizer, saber, 

pessoa, outro.

Figura 2. Análise de similitude entre as palavras



Análise da árvore de similitude
◦ Na análise da árvore de similitudes exposta na figura 2

pode-se compreender que os orgânicos têm um significado
relevante associado ao consumo de produtos, alimentos e
bebidas isentos de agrotóxico até como a própria
existência dos humanos e não humanos que habitam no
planeta.

◦ É a salvação do planeta, salvação do ser humano. Esse é o
produto orgânico. Porque se você produzir orgânico você
vai causar um impacto no mundo inteiro. Imagina, é a maior
revolução que você pode fazer é com produto orgânico.
Você não precisa levantar nenhuma bandeira, se você
consumir, você vai tá saudável e vai gerar um planeta
saudável. Um produto orgânico é a salvação da
humanidade edo planeta(Entrevistado1).



Análise da árvore de similitude

◦ A importância dada ao consumo de orgânicos tem uma
conexão com o produto, que por sua vez está relacionado
ao natural conforme exposto na figura 2.



Análise da nuvem de palavras
◦ A metodologia da nuvem de palavras representa uma

organização gráfica das palavras de maior frequência.

◦ Este método, no caso deste estudo de cultura de consumo
de produtos orgânicos, evidenciou que as palavras de
maior frequência foram:

◦ orgânico, pessoa, produto, saber, gente, dizer, saúde,
alimento, querer e comer.

◦ A preocupação da saúde com o consumo de alimentos foi
algo que emergiu dos dados das entrevistas.

◦ Como exemplo, a fala da Entrevistada 6. “Quando comecei
a observar os produtos orgânicos, foi natural buscar
produtos que agredissem menos a natureza e minha própria
saúde”.



RESULTADOS

Na análise da 
nuvem de palavras 
ficou evidente que 
o orgânico carrega 

uma série de 
atitudes de cuidado 

com o planeta e 
com a saúde dos 

humanos.Figura 3. Nuvem de Palavras



Considerações finais

◦ O objetivo do estudo foi apresentar a conexão do consumo
com as tradições e os costumes ao longo da vida das
pessoas. As entrevistas indicaram a relação de resgate do
consumo da infância em aspectos de concordância com
questões naturais aprendidas ao longo da vida.



Considerações finais

◦ O objetivo do estudo foi apresentar a conexão do consumo
com as tradições e os costumes ao longo da vida das
pessoas.

◦ As entrevistas indicaram a relação de resgate do consumo
da infância em aspectos de concordância com questões
naturais aprendidas ao longo da vida.

◦ Sugere-se em estudos futuros pesquisar sobre a relação dos
costumes alimentares e suas reflexões políticas sobre a
sociedade.
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