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Essa pesquisa objetiva compreender os fatores que resultaram a

diminuição de produtores vitivinícola em Caxias do Sul. Em um

levantamento realizado sobre uma lista desses produtores, da

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de

Caxias do Sul (2012), pode ser observado que somente um terço

destes estava de fato com alguma atividade sendo desenvolvida

oficialmente em um curto espaço de tempo.
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Buscando responder o questionamento acerca dos fatores que justificam o panorama de retração do

setor adotou-se como procedimento metodológico a observação direta das áreas de produção de uva

e vinho, juntamente com entrevista dirigida aos produtores de diferentes perfis neste setor.

Para Alberti (2005) as narrativas são representações de sujeitos

ou grupos, contendo lembranças e esquecimentos de um

tempo passado, que são ressignificados no momento da

entrevista. Como resultado, são produzidas as fontes orais, ou

seja, narrativas que, formuladas intencionalmente, passam a ser

analisadas, criticadas, interrogadas, contextualizadas.
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Observa-se entre os entrevistados, a sua não diminuição, mas aumento na

informalidade da empresa de produção de vinhos e derivados,

relacionadas por diversos motivos às exigências governamentais e de

certificações diversas. Essa situação aponta a necessidade do

reconhecimento de políticas mais inclusivas ao pequeno e médio produtor.
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Segundo Portelli (1997) a

História Oral está atrelada a

processos culturais, sociais e

históricos, que são

problematizados por meio do

diálogo com as experiências

dos sujeitos, narrativas

impregnadas de significações

apropriadas ao longo da vida.

Como resposta desse estudo, notou-se

que provavelmente a diminuição no

cadastro não é sinônimo de declínio, ou

de diminuição na proporção indicada

na análise preliminar do cadastro, na

produção de uva e vinho.


