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RESUMO 

 

O resgate do espaço geográfico das feiras livres, à luz de sua construção 

histórica, atualmente tornou-se um imperativo moral na conexão do campo com 

a cidade. As feiras livres resistem e no momento atual, onde a demanda por 

produtos e hortifrutigranjeiros diversificados in natura, de qualidade, em geral 

orgânico, cresce e revela um consumidor que busca saber a procedência dos 

produtos que consome e que está disposto a pagar um pouco mais caro, para 

ter qualidade. A preocupação com o aumento das doenças, dos produtos 

industrializados, do uso de agrotóxicos e de alimentos transgênicos, que é uma 

triste realidade em nosso país, vem motivando cada vez mais pessoas a 

procurarem as feiras, na busca por alimentos mais saudáveis. A ressignificação 

da feira, sob o olhar deste consumidor e do feirante igualmente preocupado, é 

parte da reflexão ora proposta. Em outra análise, a construção da feira em si, a 

partir do olhar do feirante, do modo de ser feirante e do fazer a feira, que 

reescreve um trabalhador urbano que conecta a terra às ruas. Associado a estas 

situações, diante de uma sociedade que se comporta, dificultando as integrações 

e interações pessoais, temos um consumidor que busca uma relação mais 

próxima, mais afetiva, mais humana, onde o diálogo no ambiente da feira, se 

apresenta ímpar e mais acolhedor. A identificação com a feira livre, que em 

vários casos está na apropriação territorial, sua resistência, suas peculiaridades, 

o ser feirante e o fazer feira, o sentido atual da mesma, sua tradição e integração 

intergeracional, vem levando cada vez mais pessoas a ressignificar o espaço da 

mesma que é o que este trabalho se propõe. 

 

Palavras-chaves: Feiras livres; Alimentos Saudáveis; Feirante; Ressignificação.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The rescue of the geographic space of farmer’s market, in light of its historical 

construction, has become a moral imperative in the connection of the countryside 

with the city. The farmer’s market resist and, at the present time, where the 

demand for diversified products, fresh, quality and even organic, grows and 

reveals a consumer who seeks to know the origin of the products he consumes 

and is willing to pay a little. more expensive to have quality. Concern about the 

increase in diseases, industrialized products, the use of pesticides and transgenic 

foods, which is a sad reality in our country, has motivated more and more people 

to look for fairs in search of healthier foods. The resignification of the fair, under 

the eyes of this consumer and the equally concerned marketer, is part of the 

reflection now proposed. In another analysis, the construction of the fair itself, 

from the marketer's eyes, the way of being a fair and making the fair, which 

rewrites an urban worker that connects the land to the streets. Associated with 

these situations, facing a society that behaves, hindering the integration and 

personal interactions, we have a consumer who seeks a closer, more affective, 

more human relationship, where the dialogue in the fair environment is unique 

and more welcoming. The identification with the free fair, which in many cases is 

in the territorial appropriation, its resistance, its peculiarities, the fair being and 

the fair, its current meaning, its tradition and intergenerational integration, has led 

more and more people to resignify the same space that is what this work 

proposes. 

 

Keywords: Farmer’s Market; Healthy foods; Marketer; Reframing. 
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1 - INTRODUÇÃO 

1.1 JUSTIFICATIVA 
 

Mediante a incerteza da origem das feiras livres, nas pesquisas realizadas 

estima-se que o surgimento remonta a região do Oriente Médio, antes de Cristo, 

para alguns historiadores e pesquisadores. Outros, no entanto, reportam a Idade 

Média, onde, provavelmente elas estivessem relacionadas às festas religiosas. 

Mesmo porque, a palavra “feria” vem do latim que significa “dia santo” ou 

“feriado” e freguês, aquele que compra na feira, “era aquele que morava na 

freguesia de uma paróquia, ou seja, era paroquiano”, e sabe-se que, 

historicamente, a Igreja, mesmo não fazendo parte de sua essência, sempre 

esteve associada, de alguma forma, ao comércio. As trocas comerciais e 

escambo, por parte dos pequenos produtores agrícolas e artesanais, já se faziam 

presentes, nos inúmeros e incontáveis relatos históricos, quer sejam por escritos, 

por pinturas ou por oralidade. No Brasil, há relatos de “registro da primeira feira 

ser de 1732, a feira de gado de Capoame, na Bahia” (Dantas, 2008). 

Desde então, as feiras livres resistem ao tempo e, no Brasil, não é diferente. 

Ambiente único, onde as trocas vão muito além de papel moeda e mercadoria. 

Tão emblemático que, quem vai mais cedo, compra os melhores produtos, mas 

quem vai mais tarde, compra mais barato. São trocas de experiências, de 

sabores, de olhares, de cores, de formas, de informações, de saberes, de 

gerações, de gostos, de paladares, de amizade, de empatia, de 

companheirismo, de prazer, de comentários jocosos, os mais diversos, de 

lamentações, de reclamações, de lamúrias, de exaltações, de personalidade, de 

expressão, enfim, infinitas formas de comunicação e relacionamentos. 

 Comunicação e relacionamentos estes que vão além da simples ocupação 

espacial das ruas, por tabuleiros e mercadorias, sempre frescas, desde o meio 

da madrugada, com a circulação de pessoas, famílias, seus bichinhos de 

estimação e carrinhos, onde os mesmos interagem de diversas formas: falando 

mais alto, por línguas diferentes, dialetos, sotaques, linguagem própria, por 

gritos, músicas, apelidos, brincadeiras, promoções, barganhas e degustações. 

Todas as formas possíveis, para chamar a atenção dos fregueses, com muita 

alegria, simpatia e bom humor, o feirante mesmo podendo estar em momentos 
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tristes, conturbados e difíceis em sua vida, consegue calar a dor e ser 

contagiante em sua forma típica de comunicação com o freguês. A construção 

como foi e é nos dias de hoje do ser feirante, não possui espaço para o feirante 

mal-humorado, tímido e até mesmo antipático. Essa relação mística existente na 

feira, onde feirantes, moradores, fregueses e visitantes, revelam a face de um 

ambiente único e simples, porém extremamente agradável, essencial e relevante 

para a cidade, para um bairro, para uma rua. As feiras livres são intergeracionais 

e interagem com as pessoas de forma empírica e lúdica. Trazendo a marca de 

um traço cultural local, onde quer que ela ocorra. A resistência das feiras livres 

dá-se da necessidade de pertencimento, de identidade, do corpo-a-corpo que 

elas proporcionam às pessoas de uma rua, um bairro, um município, uma região. 

Espacialmente, é um ente cultural onde a cidade é viva. E, atualmente, 

precisamos ver a cidade acontecer e se revelar. As feiras livres nos permitem 

trazer a cidade para o mundo real e não o imaginário dos gabinetes e 

assembleias. 

Ao contrário do que muitos acreditam, as feiras livres não acabaram. Passam 

por um processo de reformulação de ações, ressignificando o espaço e como 

fazer este espaço acontecer. Estão se diversificando, para atender a um público 

que procura, para além dos grandes mercados, uma interação maior, 

especialmente no que diz respeito a uma geração que preza, no momento atual, 

pela busca de uma alimentação melhor, mais equilibrada, com mais qualidade e 

quantidade necessária, princípios basais de uma alimentação saudável. Com 

esses princípios, soma-se um feirante que labuta há muito tempo no território 

construído da feira, que interage com o freguês que faz essa busca, além de 

acolher outros feirantes que chegam, já com essas buscas mais consolidadas, 

de uma geração que emerge com a informação na palma da mão e a percepção 

mais aguçada dos fatos que se tornaram preocupações constantes, no que diz 

respeito a alimentação.          

Pensar em alimentação saudável, é levar em conta toda construção histórica 

que a nossa espécie imprimiu na superfície de nosso planeta, desde que 

deixamos de ser coletores/caçadores e voltamos a nos religar com a terra e, a 

partir de então fazer dela a razão de nossa existência, mediante a força de todos 

os nutrientes que nela encontramos, para alimentar nosso corpo com o melhor 
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que a mesma nos tem a oferecer, praticando manejos respeitosos, seguros, 

integrados e sabedores de conhecimentos empíricos construídos. 

 A alimentação saudável se apresenta nos dias de hoje, como temática 

para os mais variados setores e segmentos: político, social, econômico e 

ambiental, com perspectivas diversas, movidas pelos múltiplos interesses e 

atores. O que se observa são discursos da possível falta de alimentos, em função 

da demanda populacional – “A explosão demográfica e o terrorismo da fome: um 

paradoxo ideológico tornou-se cultural” (Pinheiro, Nasr, Luz, 1998) -, para 

justificar práticas que cada vez mais se apresentam como devastadoras, 

lineares, predatórias e aniquiladoras. Tudo isto para corroborar o agronegócio e 

o discurso capitalista da reprodução dos lucros a qualquer preço. 

“O mesmo capitalismo põe em risco e destrói inúmeras comunidades locais 

pelo mundo inteiro; e, no exercício de uma biotecnologia mal pensada que, 

sem sabedoria, violou o caráter sagrado da vida e procurou transformar a 

diversidade em monocultura, a ecologia em engenharia e a própria vida numa 

mercadoria”. (Capra, 2013). 

Desta forma, o cidadão se vê diante de alimentos que trazem em suas 

trajetórias, toda sorte grande de doenças, mortes, venenos e extinção de 

espécies animais e vegetais. Ter noção e certeza do alimento que o cidadão 

compra e leva para alimentar sua família, é uma questão de soberania. As feiras 

livres, que estão se readequando a uma nova realidade, de um consumidor mais 

atento, antenado e exigente ao comprar e consumir um produto, veem ao longo 

de alguns anos repensando suas formas de fazer feira. Não é a feira que mudou, 

é a cidade que mudou, porque o campo mudou, no que diz respeito a produção 

e consumo de alimentos. Pelas pesquisas feitas a geração de feirantes mais 

novos sabe que há, inclusive, a concorrência de produtos vindos até de outros 

países, bem mais baratos, vendidos nos grandes mercados. Mostrando a face 

cruel da externalidade da produção capitalista. Além de todo processo das 

commodities, onde se faz e cabe uma reflexão: a humanidade quer se alimentar 

de commodities ou comida? 

É inegável a injusta concorrência que se agrava cada vez mais, quando 

trazemos ao debate a existência/resistência das feiras livres e o avanço 

avassalador dos grandes mercados. Porém, por parte do poder público 
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municipal, ao longo dos últimos anos, como forma de captar mais impostos, 

mesmo sendo sobre simples cidadãos trabalhadores, onde muitos são os 

produtores de suas próprias mercadorias, que são os feirantes, e até mesmo 

como forma de se apropriar desta construção coletiva milenar que é a feira, o 

mesmo vem regulamentando, fiscalizando, regularizando e taxando os feirantes 

de forma que, para compensar mais esta forma de apropriação de parte do árduo 

fruto de seu trabalho, é obrigado a repassar para o consumidor. Não que o poder 

público municipal não deva regulamentar e ordenar as feiras livres, mas que o 

fizesse de forma a incentivar o consumo local e não prejudicar os feirantes, muito 

menos os consumidores, criando um esvaziamento e até o encerramento de 

algumas feiras, como a Feira do Paraíso e do Barro Vermelho, em São Gonçalo, 

município vizinho à Niterói. A fiscalização é necessária, mas não como forma de 

coibir, inibir e acabar com a atividade do ser feirante. 

A ressignificação da construção e releitura atual das feiras livres, o fazer 

a feira, bem como o ser feirante e na possível busca de um alimento mais 

saudável, na perspectiva do olhar do feirante produtor e do feirante vendedor é 

a proposta ora apresentada por esse trabalho. 

 

1.2 – OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

• Analisar a construção das feiras livres, na perspectiva do olhar do feirante 

frente à sua identidade, resistência, às mudanças das formas atuais de 

comércio, impostas pela dinâmica social, além dos acessos à informação 

e comunicação, com vistas a uma ressignificação desta construção.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Perceber quem é este ser feirante atual, identificado com a atividade da 

feira e a possível ressignificação do construir a feira nos dias de hoje; 

• Identificar a possível relação atual entre a alimentação saudável, a 

existência das feiras livres e a sua manutenção; 
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• Identificar e entrevistar um feirante que constrói a feira e o ser feirante, 

numa perspectiva atual; 

• Observar e interagir com a dinâmica da feira, dos feirantes, suas 

peculiaridades, práticas e características. 

 

2 -  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O HISTÓRICO DAS FEIRAS 

É indiscutível a antiguidade, importância, identidade e a construção das feiras 

livres, ao longo da história da humanidade. Mesmo com todas as transformações 

promovidas pelo homem, no espaço geográfico, desde as intervenções menos 

impactantes, até aquelas de grandes impactos, nas cidades, grandes ou não, as 

feiras livres resistem ao tempo, tornando-se, de acordo com as pesquisas feitas, 

tema recorrente, no que diz respeito a identidade cultural construída pelo 

morador de uma rua, um bairro ou uma cidade, tanto por aqueles que nela 

trabalham, como por aqueles que dela são frequentadores. Matos, 2012 faz uma 

abordagem interessante das feiras, onde: 

A feira tem como agentes comerciantes, produtores rurais, artesãos e 

consumidores, sendo eminentemente espontânea. Envolve fluxos de 

mercadorias, pessoas e informações, e, através dela, realiza-se a integração 

entre áreas rurais, pequenas, médias e grandes cidades. Ligadas ao mercado 

associa-se à acumulação, mas também na feira a sociabilidade se manifesta. 

É real, material e eminentemente informal, tendendo a ser hierarquizada, na 

qual há centros com comércio atacadista para feirantes e centros onde há 

apenas varejista-ambulante (Corrêa, 2001, apud Matos, 2012)¹. 

Para Ramos, 2017, “estudos apontam um distanciamento do consumidor, 

para as orientações nutricionais e práticas alimentares, tanto com o alimento, 

como para com o produtor do mesmo”. Esta autora ainda aponta para uma teia 

de relações, que se materializa com a produção e comercialização de frutas, 

legumes e verdura.  

 

 

1 CORRÊA, Roberto Lobato. Trajetórias Geográficas. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2001. 
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Ainda segundo a autora, é “indispensável considerar os aspectos biológicos, 

culturais, ambientais e econômicos que permeiam o cultivo, a comercialização e 

a escolha da ingestão de frutas, legumes e verduras” (Ramos, 2017). A autora 

faz uma relação íntima da feira com a forma de consumo: 

Do ponto de vista histórico, as primeiras formas de comercialização 

destes produtos remetem às feiras livres (Panelli-Martins, et al, 2008 

apud RamosS, 2008). Esses espaços podem ser considerados 

potenciais modificadores da forma de se alimentar do povo brasileiro. 

Tal entendimento parece ser o que norteia as políticas públicas, já que 

uma das ações da publicação do Ministério da Saúde, lançada há cinco 

anos, consiste em “incentivar a consolidação das feiras locais, como 

instrumento de melhoria para a seleção e aquisição de alimentos 

saudáveis” ³. 

 Estudos desenvolvidos pela autora, podem estabelecer as feiras livres 

como um possível canal de reaproximação do produtor com o consumidor, 

associando: 

À redescoberta de um sistema alimentar influenciado e enfraquecido por pelo 

menos dois acontecimentos que destacamos a seguir. O primeiro remete à 

Revolução Verde, em que ocorreu a adoção de um pacote tecnológico e a 

utilização intensa de agrotóxicos, adubos químicos e outros fertilizantes. Nesse 

contexto, também se deu o aumento das despesas com o cultivo e o 

endividamento dos pequenos agricultores, o crescimento da dependência dos 

países do mercado e da lucratividade das grandes empresas de insumos 

agrícolas (MALUF, R.S., 20004 apud RAMOS, 2008). O outro acontecimento 

está diretamente relacionado com a padronização da alimentação, em um 

contexto de industrialização da comida, que ocasionou à perda de 

características próprias das culturas alimentares. Esse processo fez com que 

os consumidores passassem a conhecer apenas o produto final que acabam 

por ingerir (Contreras, Gracia 5, 2011 apud Ramos, 2008).  

 

² Panelli-Martins BE, Santos SMC, Assis AMO. Segurança Alimentar e Nutricional: 

desenvolvimento de indicadores e experimentação em um município da Bahia, Brasil. Rev. 

Nutr.,Campinas. 2008; 21 (suplemento): p.65-81 

³  Ministério da Saúde. Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição. Ações de 

Incentivo ao Consumo de Frutas e Hortaliças do Governo Brasileiro. Brasília, 2009; p.7. 

4Maluf. RS , Menezes F. Produção de alimentos e equidade social. Caderno “ Segurança 

Alimentar” 2000. 

5 Contreras J, Gracia M. Segurança e Insegurança Alimentar. In: Alimentação, sociedade e 

cultura. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2011. P.333-388. 
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Neste artigo, a autora, Ramos (2008), relata ainda o desenvolvimento de 

pesquisas estruturadas e não estruturadas, em várias feiras em Pelotas – RS, 

sob o olhar do feirante, dos consumidores e dos produtores. Ela obteve 

informações importantes, baseadas em critérios empíricos, já consolidados 

pelos feirantes, consumidores e produtores locais. Dentro da metodologia 

adotada pela autora, dados qualitativos e quantitativos foram consolidados. 

Como no transcorrer deste estudo procurou-se refletir sobre as relações 

estabelecidas com os alimentos, seu processo de produção e comercialização, 

entende-se que, para promover a SAN (Segurança Alimentar e Nutricional), é 

importante considerar o alimento como componente do ato de comer. Essa 

tomada de posição ajuda a pensar sobre o caminho, as pessoas e as relações 

envolvidas neste processo. 

 

 

2.2 O SER FEIRANTE E O FAZER FEIRA 

Ainda em Ramos, (2008), na pesquisa produzida observa-se reflexões 

interessantes, no que diz respeito ao quanto o feirante identifica-se com a feira, 

o ser feirante e o próprio fazer feira. Que aborda o fazer feira, pelo lado do 

feirante e o fazer feira, pelo lado do freguês. Ambos se apropriando do “fazer 

feira”, dentro de cada uma de suas funções e relações. 

Em um artigo, Vedana, (2013), traz uma abordagem mais empírica, fruto de 

muito tempo de pesquisa e convívio com feirantes de Porto Alegre. 

Os laços sociais tecidos entre feirantes e fregueses que produziam a duração 

(BACHELARD6, 1988, apud VEDANA, 2013) do mercado de rua como forma 

social (SIMMEL7, 1981, apud VEDANA, 2013) particular na cidade moderno-

contemporânea. Tratava-se principalmente de pensar essas práticas 

cotidianas sob a perspectiva da antropologia urbana e do cotidiano como 

configuradoras de uma poética urbana (SANSOT8, 2004, apud VEDANA, 

2013). Assim, boa parte das narrativas desses interlocutores de pesquisa dizia 

respeito às suas escolhas de trabalho (colocando a feira como uma opção 

entre outras possibilidades), às suas artes de fazer(CERTEAU9, 1994, apud 

VEDANA, 2013) nesse métier, às suas aprendizagens e heranças, culminando, 

em geral, numa reflexão sobre essa escolha como a melhor possível, expressa 

em frases como “a feira é meu chão”, “a feira é a base de tudo”, “les marches 

sont mes amours”. 

 

6 BACHELARD, G. A dialética da duração. São Paulo: Ática, 1988 
7 SIMMEL, G. Sociologie et epistémologie. Paris: Presses Universitaires de France, 1981. 
8 SANSOT, P. La poétique de la ville. Paris: Petit Bibliothèque Payot, 2004. 
9 CERTEAU, M.. de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Rio de Janeiro: Vozes, 1994. 
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 Em outro trecho, Vedana faz uma reflexão muito interessante, quando diz 
que não é somente o “fazer a feira”, mas também o “fazer o feirante”. 
 
 

A atenção desloca-se para o trabalho desses sujeitos numa tentativa de 

compreender essas práticas cotidianas como o resultado da sistematização de 

um conjunto de saberes e experiências que foram construídas no dia a dia do 

mercado. Pretendo argumentar, a partir do que pude aprender com essa 

revisita a entrevistas e diários de campo, que fazer a feira é também “fazer” o 

feirante à medida que escuto no espaço da feira livre suas interpretações sobre 

como aprenderam e como ensinaram esse métier, e como ele 

necessariamente depende dessa relação com o outro (o freguês, o colega, os 

fornecedores, etc.), ou seja, depende dos laços que são tecidos e reafirmados 

a cada dia de feira. 

 

Ainda na perspectiva de análise do “fazer feirante”, a autora enfatiza, o 

que para ela pode ser o balizar deste comerciante nato: a sociabilidade. 

De todos esses saberes e experiências que conformam o trabalhado do 

feirante, um deles é visto como fundamental por todos os interlocutores desta 

pesquisa: a capacidade de interação com o outro e o jogo social com fregueses 

e mesmo outros feirantes, a maestria de instaurar as jocosidades e consolidar 

vínculos com fregueses (VEDANA10, 2008, apud VEDANA, 2013). A 

sociabilidade, portanto, é o elo fundamental de minha argumentação sobre o 

feirante como um trabalhador urbano. No decorrer de suas atividades é preciso 

dominar esse jogo, colocar a palavra em circulação no mercado e construir 

laços de reciprocidade com seus fregueses, produzindo o sucesso do seu 

negócio. De um lado temos a sociabilidade como instrumento de trabalho – 

que precisa ser desenvolvida e também ensinada aos sucessores –; e, de 

outro, temos o espaço da rua, da calçada, como local de trabalho. 

  

 

 

 

10 VEDANA, V. No mercado tem tudo que a boca come: estudo antropológico da duração das 

práticas cotidianas de mercado de rua no mundo urbano contemporâneo. Tese (Doutorado em 

Antropologia Social) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. Disponível em: 

<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/13383>.  
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Consorciando com as ideias da Vedana, faz-se uma observação 

interessante, que já havia sido escrito na justificativa, no que diz respeito ao 

momento atual da sociedade: “Não é a feira que mudou, é a cidade que mudou, 

porque o campo mudou”. Ela menciona a adaptação do feirante aos tempos 

modernos: 

É importante considerar que o feirante participa das dinâmicas urbanas, seja 

na elaboração do mercado como um espaço de trocas e de sociabilidades, que 

são fundamentais para a vida citadina (VEDANA11, 2008 apud VEDANA 2013), 

seja em suas táticas de reelaborar seu trabalho, tendo em vista as mudanças 

que o crescimento das cidades impõe às suas práticas. Ao mesmo tempo é 

esse trabalhador que trará para o espaço urbano os produtos do mundo rural, 

seja ele um produtor agrícola ou não. 

 

Como parte do artigo, Vedana, 2013, traz o dia a dia de alguns feirantes, 

não apenas em Porto Alegre, mas também em Paris. Suas rotinas, narradas 

pelos mesmos, suas idas e vindas em outras profissões e a paixão que possuem, 

por fazerem o que gostam: “Fazer feirante e fazer a feira”, mesmo sendo 

exaustivo.   

 

Esta abordagem sugere que o “fazer feirante” e o “fazer a feira” é 

intergeracional, onde a herança deixada pelos pais serve para os dois lados: 

para quem cresce e acompanha, desde criança, o ofício dos pais e para quem 

cresce e acompanha, desde criança, os pais comprando os alimentos na feira.  

 

 

 

 

 

 

11 VEDANA, V. No mercado tem tudo que a boca come: estudo antropológico da duração das 

práticas cotidianas de mercado de rua no mundo urbano contemporâneo. Tese (Doutorado em 

Antropologia Social) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. Disponível em: 

<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/13383>.  
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2.3 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

No limiar do século XXI, nos deparamos com um tema extremamente 

relevante: alimentação saudável – quantidade e qualidade. De dimensões 

sociais, culturais, econômicas e políticas, que vem fazendo parte das pautas 

diárias dos meios de comunicação, mesmo sabendo que, as vezes de forma 

tímida, se propaga e se noticia a respeito do tema. Seus dados estatísticos, os 

debates e resultados acadêmicos, as intervenções em salas de aulas, os 

resultados de consultórios médicos, as intervenções dos gabinetes dos agentes 

públicos, a preocupação ou não, por parte do agronegócio e da existência e 

manutenção do pequeno produtor. Tudo isso necessita de mais olhares e 

práticas. 

Segundo a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional – Conceitos - Lei nº 

11.346, de 15 de setembro de 2006, que traz em seu bojo a conceituação básica 

do tema, em seu Artigo 3º:  

“A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de 

todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 

quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de 

Saúde, que respeitem a diversidade cultural e que seja ambiental, cultural, 

econômica e socialmente sustentáveis”. 

 Todo mundo tem direito a uma alimentação saudável, acessível, de qualidade, 

em quantidade suficiente e de modo permanente. Isso é Segurança Alimentar 

e Nutricional. Ela deve ser totalmente baseada em práticas alimentares 

promotoras da saúde, sem nunca comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais. Esse é um direito do brasileiro, um direito de se 

alimentar devidamente, respeitando particularidades e características culturais 

de cada região. Insegurança – situações de insegurança alimentar e nutricional 

podem ser detectadas a partir de diferentes tipos de problemas, tais como 

fome, obesidade, doenças associadas à má alimentação, consumo de 

alimentos de qualidade duvidosa ou prejudicial à saúde, estrutura de produção 

de alimentos predatória em relação ao ambiente e bens essenciais com preços 

abusivos e imposição de padrões alimentares que não respeitem a diversidade 

cultural.   
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    Neste propósito de trazer a interseção dos dois temas: a feira e a 

alimentação saudável, sem perder de vista o feirante vendedor e o feirante 

produtor, que possuem suas essências, história e construção empírica, procura-

se ressaltar e trazer como referência consciente e esclarecedora. 

Em outra via de informação social: as obras do cineasta Silvio Tendler, 

que pode e deve ser uma reflexão da sociedade. Nos documentários: “O Veneno 

está na mesa I” (2011) e “O Veneno está na mesa II” (2014), o cineasta aborda 

dados recentes dos alimentos que chegam às nossas mesas, especialmente os 

relacionados à qualidade, com vistas ao uso excessivo de agrotóxicos, o não 

controle, por parte dos órgãos públicos, da distribuição, venda e usos do mesmo, 

bem como a fiscalização dos alimentos que são comercializados nas principais 

centrais de abastecimento, do avanço da fronteira agrícola, tornando o 

agronegócio a principal plataforma de exportação, dentre outros assuntos 

pertinentes ao tema. 

Em consequência do consumo dos químicos sintéticos, que são o cerne 

da questão, abordados nos documentários e que são adicionados na cadeia 

produtiva, em boa parte dos alimentos que chegam às nossas mesas, já se 

apresentam contaminados, onde nem o tempo de segurança entre a colheita e 

a venda, é respeitado. São apontados dados reais do aumento do número de 

doenças que acometem as pessoas.  Tanto quem trabalha no campo, ou quem 

faz uso do alimento, bem como o número de pessoas doentes, especialmente 

os de casos de câncer, que não são veiculados na imprensa, muito menos, 

dependendo da região e dos interesses econômicos e políticos, não fazem parte 

das notificações obrigatórias nas assistências de saúde hospitalar ou 

ambulatorial. Esses dados são citados e abordados nos documentários. Não 

entrando nas planilhas estatísticas. Mais recentemente, o MAPA – Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em conjunto com a ANVISA – Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, publicaram a Instrução Normativa Conjunta Nº 

2, de 07/02/2018, que define os procedimentos para a implantação da 

rastreabilidade em toda cadeia produtiva de produtos vegetais frescos 

destinados à alimentação humana, para fins de monitoramento e controle de 

resíduos de agrotóxicos, em todo o território nacional. 
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Desta forma, a preocupação com o alimento que chega diariamente à 

mesa do cidadão, é uma questão de segurança alimentar, soberania alimentar e 

soberania nacional.  

Dentre todas as razões aqui expostas e trazendo a necessidade efetiva 

de ações e políticas públicas, de acordo com o Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional e Soberania Alimentar, criado na redação da citada lei, 

podemos observar preceitos imprescindíveis em nossas atitudes:  

“A Segurança Alimentar e Nutricional, enquanto estratégia ou conjunto 

de ações, deve ser intersetorial e participativa, e consiste na realização 

do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 

qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a 

outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam 

ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. 

O modelo de produção e consumo de alimentos é fundamental para 

garantia de segurança alimentar e nutricional, pois, para além da fome, 

há insegurança alimentar e nutricional sempre que se produz alimentos 

sem respeito ao meio ambiente, com uso de agrotóxicos que afetam a 

saúde de trabalhadores/as e consumidores/as, sem respeito ao 

princípio da precaução, ou, ainda, quando há ações, incluindo 

publicidade, que conduzem ao consumo de alimentos que fazem mal 

a saúde ou que induzem ao distanciamento de hábitos tradicionais de 

alimentação. 

Soberania alimentar significa garantir a soberania dos agricultores e 

agricultoras, extrativistas, pescadores e pescadoras, entre outros 

grupos, sobre sua cultura e sobre os bens da natureza”. 

 Ainda ratificando toda esta base conceitual, aponta-se o Artigo XXV, da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, 10/12/1948, onde o Brasil é 

signatário, sendo base para a Carta Magna – Constituição Federal, de 1988, a 

adoção, elaboração e execução de políticas públicas, bem como seus gestores, 

são responsáveis pela salvaguarda do mesmo:  

 “Artigo XXV  

1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 

assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive 

alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 
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sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, 

doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios 

de subsistência em circunstâncias fora de seu controle”. 

 Dentro da análise filosófica de Carvalho Júnior, (2004.34). “O que se 

preserva numa região selvagem não são árvores ou organismos individuais, mas 

as teias complexas de relação entre eles”, afirmativa esta que nos remete a real 

preocupação que devemos ter, quando falamos em alimentos ou na falta dos 

mesmos. A preservação e o cuidado que são necessários para a vida humana e 

outras formas de vida, perpassa pelas “teias complexas” das relações entre eles. 

Neste caso, uma alimentação inadequada, que desrespeite nosso corpo ou 

mesmo o equilíbrio natural dos seres, de forma cíclica, podem acarretar 

consequências irreversíveis. Hábitos relacionados ao consumo de produtos 

industrializados ou alimentos produzidos com um alto grau de compostos 

químicos sintéticos, especialmente pelos agrotóxicos, ou até mesmo pela 

difusão da transgenia que, ainda não detêm em suas pesquisas, comprovação 

de efeitos futuros nos organismos das pessoas, das espécies e do próprio meio 

e que podem levar a um comprometimento, de forma involuntária ou ingênua, a 

saúde dos cidadãos que possuem ou não, acesso a informações sobre os 

alimentos consumidos e aos meios preventivos ou profiláticos de doenças. O 

princípio da precaução, neste caso, não é cumprido. 

 Ainda dentro da Lei de Segurança Alimentar e Nutricional – 11.346.3 “...a 

Segurança Alimentar deixa de ser uma política de governo, para se transformar 

em uma política de Estado”, não deixando dúvidas de que o Estado Brasileiro é, 

pelo imperativo moral, obrigado a prover alimentos em quantidades suficientes, 

saudáveis e com qualidade para seus cidadãos. De certa forma, trazendo os 

conceitos da percepção de políticas públicas para a área, princípios são 

apontados como fundamentais para as execuções das mesmas:  

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

Uma Política de Segurança Alimentar e Nutricional é um conjunto de 

ações planejadas para garantir a oferta e o acesso aos alimentos para 

toda a população, promovendo a nutrição e a saúde. Deve ser 

sustentável, ou seja, desenvolver-se articulando condições que 

permitam sua manutenção a longo prazo. Requer o envolvimento tanto 

da sociedade civil organizada, em seus diferentes setores ou áreas de 

ação – saúde, educação, trabalho, agricultura, desenvolvimento, 



27 
 

 

social, meio ambiente, dentre outros – e em diferentes esferas – 

produção, comercialização, controle de qualidade, acesso e consumo. 

Uma Política de Segurança Alimentar e Nutricional avança em relação 

às ações e programas desenvolvidos por esses diferentes segmentos 

ao promover os seguintes princípios: 

• Intersetorialidade. 

• Ações conjuntas entre Estados e sociedade. 

• Equidade, superando as desigualdades econômicas, sociais, de 

gênero e étnicas. 

• Articulação entre orçamento e gestão. 

• Abrangência e articulação entre ações estruturantes e medidas 

emergenciais”.  

 

 No site do PALÁCIO DO PLANALTO, dentro da acessibilidade de 

informações, no acesso institucional do Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, o conceito de Segurança Alimentar segue esta mesma 

linha de pensamento:  

 

“O Direito Humano à Alimentação Adequada, tem duas dimensões: o 

direito de estar livre da fome e o direito à alimentação adequada. A 

realização destas duas dimensões é de crucial importância para a 

fruição de todos os direitos humanos. Os principais conceitos 

empregados na definição de Direito Humano à Alimentação Adequada 

são disponibilidade de alimentos, adequação, acessibilidade e 

estabilidade do acesso a alimentos produzidos e consumidos de forma 

soberana, sustentável, digna e emancipatória. 

Uma abordagem de direitos humanos também requer ações 

específicas, para contextos específicos. Assim, é fundamentação 

adoção de ações afirmativas e políticas que considerem a dimensão 

de gênero, raça, geração e etnia. A garantia do Direito Humano à 

Alimentação Adequada é uma obrigação do Estado e essa obrigação 

se desdobra nas seguintes dimensões: 

Obrigação de respeitar 

Obrigação de proteger 

Obrigação de promover 

Obrigação de prover”. 

 

 

 Tendo em vista a relevância dos temas: a feira livre, o feirante e o alimento 

saudável, suas interseções, associações, relações e interações, bem como a 
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preocupação para que se perceba a reconstrução e ressignificação dos mesmos, 

aos olhos e ações das pessoas que vivem neste espaço geográfico, 

culturalmente construído pelas sociedades, este trabalho prima por contribuir 

para o aprofundamento do debate, da reflexão e do repensar dos temas.  

 

 

3 - METODOLOGIA 
 

Como metodologia eleita para este trabalho, alguns procedimentos foram 

seguidos e utilizados, conforme apresentados abaixo. 

Uma pesquisa bibliográfica, a fim de subsidiar e compor, de forma 

constante, o corpo deste trabalho, para municiar com conteúdo e informações, a 

partir de publicações, livros, reportagens, documentários e pesquisas na internet, 

a respeito do histórico das feiras livres, da construção da identidade do ser 

feirante, bem como suas relações com o espaço construído da feira, da busca, 

por parte do feirante e do freguês-consumidor, do alimento saudável e suas 

alternativas, aportaram este trabalho. 

 De forma empírica, onde a leitura do coletivo e pessoal, se torna 

imprescindível, a pesquisa de campo, seguida de observação perceptiva, 

proporcionou contato e integração, que foi feito junto a feirantes que trabalham 

na Feira Livre da Rua Lopes Trovão, em Icaraí, Niterói – RJ, que compõe o objeto 

de estudo desta pesquisa. Esta feira acontece todos os sábados, que, de forma 

resistente, se mantém há décadas, ora representada por famílias de feirantes, 

ora feirantes antigos e por feirantes novos, que juntos ressignificam a feira, com 

os mais diversos olhares, forma de interagir entre si e suas relações com um 

público fiel e intergeracional, que são os fregueses. 

Foram tomados depoimentos dos feirantes sobre suas práticas, 

observados seus comportamentos, posturas e registradas informações simples 

e espontâneas deles, em algumas visitas que foram feitas, como formato da 

pesquisa de campo proposta. 

Paralelamente, uma outra abordagem, em uma dessas visitas à feira, uma 

observação sistemática foi feita, onde uma entrevista planejada e estruturada foi 
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aplicada a uma feirante eleita, no universo dos já observados, cuja prática 

fundamente a ressignificação da construção da feira livre. Esta entrevista foi 

composta por elementos observados nas outras fases e que foram relevantes 

para o feirante que foi entrevistado, bem como sua vivência e/ou convivência, 

dados e fatos importantes, tudo observado na fase de observação perceptiva, 

que foi tratado para os resultados e discussões do momento atual da feira e sua 

ressignificação. 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados obtidos revelam um ser feirante se reconstruindo com o 

atual momento da sociedade. Feirante este que se revela identificado com a feira 

e com a forma de ser da feira, mesmo sabendo do aumento do número de ofertas 

de produtos, por parte dos supermercados, que cada dia se proliferam mais, com 

grandes redes se instalando nos grandes centros urbanos.  

A facilidade de comunicação dos dias atuais, permite que este feirante 

busque a conquista e fidelização dos fregueses pelo contato direto, via celular 

ou redes sociais, anunciando seus produtos e promoções. De outro lado, a 

existência da página da Feira da Rua Lopes Trovão, no facebook, permite que 

outras pessoas conheçam e interajam, postando o que a feira tem a oferecer e 

como ela é, a partir de fotos e postagens. 

 

A feira livre da Rua Lopes Trovão, em Icaraí, Niterói – RJ, de acordo com 

relatos de um dos feirantes mais antigos, Sr. Artur Oliveira, existe a 

aproximadamente 60 anos. Ele se diz, inclusive, um dos fundadores, não apenas 

desta, que é objeto de estudo, mas também de praticamente todas as feiras que 

ainda existem no município de Niterói. 

 Algumas visitas feitas à feira, desde o final de 2018, até o mês de outubro 

de 2019, permitiu a coleta de informações, observações, percepções, relatos e 

interações. Ela foi observada em vários períodos que a feira fica montada: desde 

às 05:00 até as 14:00, até mesmo dias alternados do mês, que expressa um 

movimento maior ou menor da circulação das pessoas e das vendas dos 

produtos.  
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                                       Mapa 1 - Estado do Rio de Janeiro 
                                      Fonte: https://www.arcgis.com/home/webma  
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                                                                                        Mapa 2 - Município de Niterói 
                  Fonte: https://www.arcgis.com/home/webma 
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DE NITERÓI. 

Latitude: 

22° 52′ 51″ Sul 

Longitude:  

43° 6′ 15″ Oeste 

Mapa 3 - Localização da Feira da Rua Lopes Trovão - Icaraí - Niterói – RJ 
    Fonte: https://www.arcgis.com/home/webma 

https://www.arcgis.com/home/webma
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https://www.arcgis.com/home/webma
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             Fonte: Página da Feira no Facebook-2019 

Foto 1: Início da feira na Rua Lopes Trovão 

 

 

4.1 BREVE HISTÓRICO DE PARTE DA HISTÓRIA DE VIDA DE ALGUNS 

FEIRANTES   

A feira da Rua Lopes Trovão é uma feira relativamente mediana, 

comparada aos padrões de outras feiras pelo Brasil, que permite uma circulação 

de pessoas que estão o tempo todo interagindo oralmente e corporalmente. As 

visitas a feira estudada, ocorreram no período de dezembro de 2018 a novembro 

de 2019. 

Na abordagem com alguns feirantes, ao longo da pesquisa de campo, 

histórias de vida foram contadas, algumas com muito saudosismo, outras com 

muito orgulho de ser feirante e ter conseguido superar as dificuldades da vida, 

de ter construído suas famílias e ter dado a elas, de forma digna, conforto e um 

lar, mesmo que com muito sacrifício. 

 Em uma determinada barraca, uma família – pai, mãe e filho -, vinda de 

Maricá, de uma localidade chamada Morro do Suvaco, vendem banana, jaca e 

aipim. A família, na sua forma de propaganda de venda, afirma que a banana é 
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orgânica. Porém na abordagem feita, verificou-se que eles retiram as bananas 

de um morro da região e, como não há intervenções humanas na área onde 

estão as bananeiras, eles acreditam que ela é orgânica, pois as bananeiras estão 

na mata, então não há uso de agrotóxicos. A área, onde a família extrai as 

bananas, percebe-se que não pertence à família e simplesmente eles as extraem 

da mata. Sem saberem, de alguma forma usam os princípios da agroecologia. 

Em outra abordagem, uma barraca de verduras de folhas e legumes 

cortados na máquina manual e embalados, Sr. Artur, carinhosamente chamado 

de “Português”, de 84 anos, um dos seus filhos: Toninho, um ajudante e de vez 

em quando seu genro André.  Um dos mais antigos feirantes, inclusive, dito por 

ele mesmo, um dos fundadores. Relata que a feira tem em torno de quase 60 

anos. Sr. Artur veio de Portugal com 18 anos, já trazendo na bagagem a tradição 

da família de produzir e vender o que se produz. Ele conta que seu avô paterno 

tinha várias “Quintas” em Portugal, onde se produzia “tudo”, tanto para o 

consumo da família, quanto para as vendas. O pai de Sr. Artur já tinha vindo para 

o Brasil, desta forma, ele narra que foi praticamente criado, até os 18 anos, por 

seus avós e por sua mãe. Toda a base construída nesta fase da vida, fez com 

que Sr. Artur, quando veio para o Brasil, abraçasse de forma natural, as 

atividades relacionadas ao trato com a terra e a venda dos produtos aos quais 

ele produzia. 

 Ao chegar ao Brasil, Sr. Artur estabeleceu-se com seu pai em uma 

fazenda, no que hoje corresponde a uma área no bairro de Quintino, na Cidade 

do Rio de Janeiro, estabelecendo uma relação que podemos encontrar hoje no 

campo brasileiro, uma prática na espécie de uma parceria – o que para época 

não tinha esse nome, porém pelas características narradas pelo mesmo, 

assemelha-se. Eles produziam em uma área que não lhes pertencia e parte dos 

lucros da venda retornava para o proprietário, como forma de “aluguel” pela área 

ocupada. Para não ficar com um leque de opções muito vasto, Sr. Artur e seu 

pai escolheram plantar verduras e algumas raízes, para serem vendidos na feira 

que havia na região onde moravam.  
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Fonte: Página da Feira no Facebook-2019 

Foto 2 – Sr. Artur em sua barraca 

Sr. Artur conta que somente estudou até o que seria para os dias de hoje 

o 5º ano do ensino fundamental. Porém sabe fazer conta muito bem. Ao longo 

de dois anos, vivendo nesta condição, percebeu que quase não tinha dinheiro e 

não conseguia juntar para comprar terras, que desde que veio para o Brasil, era 

seu propósito de vida. Pediu então, para o proprietário que abrisse o “livro” para 

ele ver. Ele conta que sabe muito bem fazer prova real e prova dos nove e, ao 

conferir o “livro”, depois de averiguações das contas feitas pelo dono da terra e 

sua mulher, viu que as contas estavam erradas e ele havia sido lesado, por isso.  

O pai de Sr. Artur então ralhou o proprietário da terra e eles entraram em um 

acordo para que o dinheiro fosse devolvido. Desta forma, Sr. Artur pegou parte 

deste dinheiro e veio para Niterói, onde começou a comprar terras na região do 

bairro do Largo da Batalha, no que corresponde hoje a região da Estrada Monan 

Pequeno, em uma propriedade que, ao longo dos anos e das aquisições feitas, 

chegou a 20.000 m². Neste momento, Sr. Artur começa a produzir, junto com seu 

pai e um primo, para sua subsistência e para começar a comercializar em feiras 

próximas à sua casa. Feiras essas tímidas, outras que ainda não existiam e que 

ele ajudou a implementar, construir e criar, não apenas a Feira da Rua Lopes 

Trovão, mas várias em Niterói que ainda persistem até os dias de hoje, segundo 

ele mesmo narra, pois teve a oportunidade de conhecer o prefeito de Niterói 

naquela época.  
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Casou-se, vieram os filhos, quatro, e debaixo de uma criação bem rígida, 

Sr. Artur cobrava dos filhos o trabalhar, como aconteceu com ele desde pequeno. 

Desta forma, seus filhos, consorciavam os estudos com o trabalho na 

propriedade da família e nas vendas na feira. Como são três homens, cresceram, 

todos eles com esta cultura da produção e comercialização. Adquiriram 

caminhões para o transporte das mercadorias, que eram comercializadas. 

 

Fonte: Página da Feira no Facebook-2019 

Foto 3: Toninho, filho de Sr. Artur 

 

Fonte: Página da Feira no Facebook - 2019 

Foto 4: Sr. Artur, seu filho Toninho e André, seu genro. 
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 Com o passar do tempo, Sr. Artur diminuiu a produção doméstica, pois 

parte das terras ele passou a destinar para construção de casas para serem 

alugadas e ele passaria a ter outra fonte de renda também. Mas continuava a 

produzir em parte das terras e não diminuíram as vendas, pois os filhos 

passaram a adquirir os produtos necessários – verduras e legumes - para as 

vendas, diretamente no CEASA – Central Estadual de Abastecimento do Rio de 

Janeiro -, em Irajá – Zona Norte da Cidade do Rio de Janeiro. Eles saiam de 

madrugada, com os caminhões e adquiriam as mercadorias indo direto 

abastecer as feiras. Chegaram a fazer quatro feiras distintas que existiam 

naquela época, onde cada um ficava em uma feira e em barracas grandes.  

Passado o tempo, as únicas que persistiram até os dias de hoje, sendo feitas por 

Sr. Artur e seu filho são: a da Rua Lopes Trovão, aos sábados e a do Vital Brasil, 

as terças. Todas as outras que existiam, também aos sábados, acabaram. Dois 

filhos de Sr. Artur montaram, cada um, um comércio próprio, ficando apenas o 

Toninho até os dias de hoje, na feira. Para Sr. Artur, não existe a possibilidade 

de deixar de fazer a feira, mesmo estando em idade avançada e com 

comprometimento da saúde. Ele justifica sua permanência na feira pela ideia de 

que é necessário “pagar as contas”. No entanto, observa-se que não há 

necessidade, pois vive com um determinado conforto e que ele já está 

estabelecido na vida, sendo este apenas um argumento para estar na feira e que 

na realidade há um grande apego e prazer em fazer a feira.  

 

 Em outra abordagem cheguei na barraca do Sítio Quatro Açudes, situado 

na cidade de Tanguá, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Lá conheci a 

Alessandra Bellas, 30 anos, seu marido Gabriel, sua irmã e uma tia. Com 

exceção da tia, todos moram no sítio, onde produzem tomates, laranjas seletas 

e outras culturas de época, que são vendidos na feira. Dos tomates também 

saem o carro chefe deles que é o molho de tomate que eles incluem temperos. 

Além de geleias, leite de cabra e queijo de cabra. O que mais chama a atenção 

é que o pai da Alessandra, que é engenheiro agrônomo, e trabalha na 

EMBRAPA, implementou no sítio uma técnica de produção de tomates, chamada 

TOMATEC – Tomate em Cultivo Sustentável -, que utiliza agrotóxicos, de forma 

controlada, o fruto fica sem resíduo de agrotóxico, mas não é orgânico. 
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 A Alessandra, por sua vez, é formada em Administração, com mestrado 

na mesma área e leciona em uma faculdade, no município de Niterói. Seu 

marido, também é formado, em cinema e fotografia e faz trabalhos com produção 

de fotos. Porém, a terra fala mais alto no coração de ambos. Trabalhar com a 

terra e comercializar o fruto do seu trabalho, sem atravessadores, traz uma 

realização pessoal, onde o contato com o consumidor e o retorno deles, 

especialmente do molho de tomate, os satisfaz. 

 

Fonte: Página do Sítio no Facebook-2019  

Foto 5: Vista parcial da barraca da Alessandra 

 

 

 Eles começaram a plantar os tomates a, aproximadamente 4 anos e a 2 

estão na feira. Desde o início, eles vendem os molhos de tomate diretamente 

nos mercados. Porém ao se depararem com a dura realidade de não verem seus 

produtos serem valorizados, onde os preços aplicados, tanto na compra de seus 

produtos, quanto no valor final para o consumidor, revelavam uma margem de 

lucro alta para os mercados. Impulsionados por estas questões, além de querer 

saber de seus consumidores se o produto que eles estavam entregando, estava 

agradando, eles resolveram empenhar a feira. Mesmo não tendo uma referência 
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inicial, não tiveram medo do novo, não se intimidaram e partiram para a 

conquista. 

De forma muito engajada, eles fazem parte da Associação dos 

Citricultores e produtores rurais de Tanguá. Onde busca-se valorizar as 

produções locais, além de promover palestras com temas associados. Abrem as 

porteiras para grupos de alunos e pesquisadores de universidades e participam 

ativamente de feiras agropecuárias, como é mostrado na página do Facebook 

do sítio. Agora em setembro de 2019, a Alessandra recebeu o certificado do 

MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -, o Selo Nacional 

da Agricultura Familiar – SENAF -. Ao apresentar o certificado, muito orgulhosa, 

na página do Facebook, ela descreve este reconhecimento da seguinte forma: 

“Simples assim, somos uma família. Vivemos na terra, com a terra, a partir da 

terra, pela terra, produzindo com responsabilidade e qualidade nossos produtos”.  

Por meio deste canal também, a Alessandra anuncia os produtos que serão 

vendidos na feira, posta fotos com as produções e as realizações de atividades 

que eles estejam envolvidos. 

 

4.2 A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO FEIRA 

 

Pelas observações feitas, pelas conversas de interação, percebe-se 

pontos em comum nas falas de feirantes antigos e novos, com relação a 

construção e significado deste espaço chamado feira. 

 Ela é necessária para uma cidade, para um bairro, é um momento onde 

as pessoas fazem trocas. Das mais diversas. É um espaço apropriado pelo 

cidadão, onde a identificação se dá no jeito simples de como a feira é e se faz. 

Tanto o feirante como o freguês, se apresentam e se comportam de forma 

simples e mais natural possível.   

Como já abordado por Corrêa (2001), a feira é um espaço eminentemente 

espontâneo, onde o fluxo de pessoas, mercadorias e informações, integra áreas 

rurais às áreas urbanas, quer sejam grandes centros ou não. Situação essa 

encontrada na feira de estudo com alguns feirantes, mesmo estando em uma 
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cidade grande como Niterói. 

O autor ainda ressalta que uma das principais características da feira é a 

manifestação da sociabilidade. Característica essa que, na feira estudada, de 

forma recíproca, é cercada de cordialidade, jocosidades, empatia, respeito e 

bom humor, entre os feirantes e os fregueses.  

 

Fonte: Página da Feira no Facebook-2019  

Foto 6: Hortaliças que, uma boa parte é trazida do CEASA e uma parte menor que o Sr. Artur produz em 

sua chácara 

 

Mesmo sabendo que toda logística da feira, que envolve toda uma rotina 

de sacrifícios, trabalho árduo desde as primeiras horas da madrugada, onde a 

preocupação de conseguir vender toda mercadoria, para pagar o fornecedor e 

poder levar o sustento para casa, nos dias de hoje, enfrenta um dos grandes 

problemas da cidade grande: a violência. Vários feirantes temem chegar muito 

cedo e se depararem com algo deste tipo, conforme pesquisa levantada.  

 

 

  

 

 

 

Feirantes  

Antigos 

 

               Novos 

              Feirantes 

FREGUÊS 
TROCAS 

FORMA E JEITO 
SIMPLES 

SOCIABILIDADE 
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Fazendo uma conexão com a busca por uma alimentação saudável, de 

acordo com Ramos (2017), a feira está intimamente ligada com a nossa forma 

de consumo, se apresentando como potencial modificadores da forma de se 

alimentar do povo brasileiro. Em outra publicação, Ramos (2008), a autora 

aponta um possível ressignificado para as feiras livres, quando essas são 

redescobertas pelas pessoas, na busca de uma alimentação saudável e 

identifica duas situações que influenciou e enfraqueceu as feiras: a Revolução 

Verde e a padronização de alimentos, que no contexto da industrialização da 

comida, perdeu-se as características próprias das culturas milenares. Além de 

se observar o aumento no número de doenças e obesidade, cada vez mais, 

chegando às parcelas dos cidadãos mais novos. 

 

 

Fonte: Página do Sítio no Facebook-2019  

Foto 7: Primeiros dias da Alessandra na Feira 

 

Nas conversas com os feirantes, quando os mesmos observam que a 

feira, mesmo sendo um lugar simples e sem ostentação, é um lugar igualitário, 

que recebe pessoas de onde quer que as mesmas venham, que vai, por 

exemplo, desde uma moradora de uma comunidade relativamente perto, no 
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Morro do Cavalão, que vigia os carros dos fregueses na rua, até a mãe do 

prefeito Rodrigo Neves, que é freguesa do Sr. Artur – um dos feirantes mais 

antigos. 

Não necessariamente, as pessoas se dirijam para fazer compras, porque 

na feira tem de tudo, segundo depoimento dos próprios feirantes, mas 

simplesmente para passear, bater um papo descontraído ou até mesmo comer 

um pastel com caldo de cana, tornando-se um ponto turístico, um ponto de 

encontro, um ponto onde a cidade se revela. 

 Vedana (2013), ressalta os laços sociais tecidos entre feirantes e 

fregueses, neste mercado de rua, como prática cotidiana, na perspectiva da 

dinâmica espacial e de serem verdadeiros protagonistas da poética urbana. 

Como também aponta as escolhas de trabalho destes feirantes, não somente os 

que já tinham exercido outros ofícios, como também outros ofícios 

concomitantes aos da feira, mas que viram na feira uma relação direta de 

identidade, expressa em frases como por exemplo: “a feira é meu chão” e “a feira 

é a base de tudo”. 

Na feira estudada, esta relação se repete, mostrando este feirante que 

não arreda pé de seu espaço, que ao mesmo tempo que conquistou seu espaço 

e fregueses, conquistou um espaço público e que se apropria de cada meio fio 

demarcado para montagem dos tabuleiros. Resiste bravamente pela 

manutenção de seu espaço, a própria feira em última análise, mesmo em uma 

competição nada justa, no caso dos grandes centros urbanos, que vê cada dia 

mais as proliferações das grandes redes de supermercados.  

O papel social da feira é percebido quando o próprio feirante afirma que 

as pessoas gostam de ir à feira, nem que seja somente para passear ou para se 

distrair. Quando nos deparamos com todas as relações citadas e criadas, 

motivadas pela conquista carismática do espaço construído, onde se reduz as 

desigualdades sociais, no simples fato da materialização do papel democrático 

que as feiras proporcionam mais intensamente nos dias de hoje: o reencontro 

das pessoas.  

A reflexão que norteia possíveis questionamentos, está na seguinte frase 

que a autora deste trabalho, trouxe para si e assim desenvolveu: Não é a feira 
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que mudou, é a cidade que mudou, porque o campo mudou.  

4.3 O FAZER FEIRA, SOB O OLHAR DO SER E FAZER FEIRANTE 

 De acordo com Corrêa (2001), a feira tem em um dos seus lados, como 

agentes da dinâmica que a envolve, os comerciantes, os produtores rurais e 

artesãos. Estas pessoas, cada uma construindo sua história, remetem quase 

que de forma uníssona as influências familiares, tanto no estar na feira na 

condição de feirante-comerciante, quanto na condição do feirante-produtor. A 

herança e o enraizamento das relações do feirante com a feira é, inegavelmente 

presente. Atravessa gerações e consolida as práticas construídas, para os dias 

de hoje, adaptadas, de acordo com cada geração. Os feirantes mais novos, 

conforme observado, fazem uso dos recursos da informação e das redes sociais 

para deixar o freguês bem informado, sobre os mais variados assuntos da feira. 

Já os mais velhos, mantém as anotações nos caderninhos, ou marcado e 

anotado no próprio tabuleiro da feira. 

Laços sociais construídos                       
Práticas cotidianas                                       POÉTICA URBANA   
Manutenção e consolidação 
“A feira é meu chão” 
“A feira é a base de tudo” 
 

 Em uma reflexão muito interessante, Vedana (2013), diz que não é 

somente o “fazer feira”, mas também o “fazer feirante”, onde a tentativa de 

compreender essas práticas cotidianas, como o resultado da sistematização de 

um conjunto de saberes e experiências construídos no dia a dia, eleva a análise 

a outro patamar, muito relevante. A autora sugere que este fazer a feira e o fazer 

feirante se consolida à medida que se cria um canal de escuta, no espaço da 

feira livre, das mais variadas interpretações sobre como aprenderam e como 

ensinaram esse ofício, e como ele cria o canal de relação com as outras pessoas 

– o freguês, os outros feirantes, os fornecedores, ..., que direta e indiretamente 

fazem parte de seu convívio. Em última análise, o ser feirante existirá a partir dos 

laços que são tecidos, construídos e reafirmados a cada dia na feira.   

Sistematização      SABERES  
Construída             EXPERIÊNCIA  
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 O feirante constrói uma perícia, onde seus saberes e experiências 

acumulados, suas características, sua forma de ser e de fazer a feira, ao longo 

da construção espacial, torna-se atemporal e vai de encontro a este mágico 

mercado popular. Na bibliografia consultada, Vedana (2013), como no 

depoimento e conversas com os feirantes e observações feitas, um aspecto é 

interseção: a capacidade de interação com o outro e o jogo social com fregueses 

e outros feirantes, traduzido na sociabilidade. A capacidade de formar vínculos, 

podem até transbordar, muitas das vezes, para além do espaço construído da 

feira e faz deste trabalhador urbano, um ente imaterial e citadino, que domina 

seu espaço físico e pessoal. Ainda na observação da autora, esse trabalhador 

urbano precisa dominar o jogo da sociabilidade, colocar a palavra em circulação 

no mercado e construir laços de reciprocidade com seus fregueses, produzindo 

o sucesso do seu negócio. Nesta lógica, a sociabilidade torna-se o instrumento 

de trabalho do feirante, tendo como local de trabalho o espaço da rua e das 

calçadas. E é este mesmo trabalhador que fará o elo do campo com a cidade, 

seja ele um produtor agrícola ou não. Todas estas observações apresentadas 

aqui, tanto da base do referencial teórico, como da pesquisa de campo, são 

comuns em ambos os momentos.  

         

 

 

          

 Nos depoimentos reunidos, das conversas junto aos feirantes, os mesmos 

ressaltam a simplicidade da feira e as identificações pessoais para com a 

mesma, em todos os aspectos: desde a vestimenta, aos recursos utilizados para 

montagem da feira, o orgulho, ou até mesmo o “luxo”, de ter um produto 

confeccionado pelo próprio feirante, bem como as formas de comunicação. A 

feira, de certa forma, torna as relações melhores, onde quem vai fazer feira, sabe 

que estará em um ambiente de interações e manifestações pessoais e que, em 

última análise, não cabe àquela pessoa que busca o isolamento. 

É intrigante imaginar jovens que possuem oportunidades de construir uma 

carreira profissional, possuem escolarização, ou até mesmo como a feirante que 

foi entrevistada, uma Mestre em Administração, e que é professora universitária, 

JOVENS FEIRANTES 

JOVENS FREGUESES 

O poder intergeracional 
Manutenção 
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são seduzidos diariamente por vários veículos de informações, oferecendo 

empregos, mediante vagas ofertadas por inúmeras empresas, ainda assim, esse 

jovem pode estar na feira, mediante uma ligação que foi construída e 

consolidada, meio que de forma natural e apaixonada. 

 

4.4 A BUSCA POR UM ALIMENTO DO ONTEM, DO HOJE E DO AMANHÃ 

 Observou-se que as pessoas que frequentam a feira, na condição de 

freguês, buscam um alimento melhor para si e para sua família. Permitindo o 

contato, ora com o alimento in natura, ora com o feirante que é o produtor do 

alimento, ora com o feirante que é simplesmente o comerciante. Não importa. 

Em quase todos os momentos, o freguês está buscando uma alimentação mais 

saudável, longe dos produtos industrializados. A oportunidade de observar pais, 

com seus pequenos, mostrando, ensinando de onde vem, saboreando e 

experimentando os alimentos, com eles, é de uma grandeza, que não se pode 

furtar nos dias de hoje. Sabemos que competir com a indústria, que seduz as 

crianças, a todo instante, com as mais variadas formas de apelações, com seus 

produtos altamente industrializados e gostosos aos padrões atuais, não é fácil. 

Para os modelos impostos dos dias de hoje, é uma tarefa árdua de 

convencimento, esclarecimento e ensinamento, que desafiam diariamente os 

pais.  

 

Fonte: Página do Sítio no Facebook-2019  

Foto 8 – Foto da barraca, mostrando a preocupação com a alimentação saudável e a produção local. 
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 Por outro lado, observou-se uma situação bem interessante que na 

contramão do foco do freguês atento e preocupado, mas não menos importante, 

encontramos o feirante que, produzindo suas mercadorias, também quer ter 

retorno do seu freguês, para saber qual avaliação ele faz do seu produto, se 

estava bom ou não e onde pode melhorar. Que até mesmo no momento da 

confecção do produto, há uma preocupação para que o alimento seja mais 

saudável possível, abrindo mão de qualquer conservante, agrotóxicos ou 

aditivos químicos. Esta situação foi presenciada na barraca da feirante 

entrevistada. Ela não somente produz os tomates que são vendidos na barraca, 

como também produz molhos de tomate, com adição de temperos, também 

produzidos no sítio, além de geleias caseiras e queijo de leite de cabra.  

Cativando os fregueses com um produto caseiro, artesanal, de qualidade, 

onde, inclusive, atentos às questões de produção de resíduos, os fregueses 

devolvem os potes de vidro, para que sejam reaproveitados em novas 

produções. Uma logística reversa que tanto se cobra do poder público, para que 

políticas públicas sejam implementadas, dentro dos mais variados setores, é, de 

forma simples, praticada na feira. 

 

❖ ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL                 Qualidade e quantidade 

                                                                                 Defensivos agrícolas 

                                              Lei de Segurança Alimentar e Nutricional – 11.346/2006 

 Política de Estado                                  

 

A prática observada na feira, no que diz respeito ao fazer a feira e a busca 

por alimentos saudáveis, é apontada por Ramos (2017), “[...]Esses espaços 

podem ser considerados potenciais modificadores da forma de se alimentar do 

povo brasileiro[...]”, além  de nortear “ as políticas públicas, já que em uma das 

ações da publicação do Ministério da Saúde, lançada há cinco anos, consiste 

em ‘incentivar a consolidação das feiras locais, como instrumento de melhoria 

para a seleção e aquisição de alimentos saudáveis”.    
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4.5 ENTREVISTA COM UMA FEIRANTE 

 

Fonte: Página do Sítio no Facebook-2019  

Foto 9: Alessandra em sua barraca 

 Como parte da metodologia adotada para este trabalho, uma feirante, 

escolhida dentre vários abordados, respondeu a uma entrevista estruturada, por 

e-mail. Perguntas essas baseadas nas observações e abordagens feitas durante 

o período que se propôs a tal. A entrevista foi enviada em 8 de fevereiro de 2019 

e encontra-se transcrita no Apêndice “A” deste trabalho. 

 A entrevistada, Alessandra Bellas Romariz de Macedo, de 30 anos, está 

na feira a quase dois anos, ou seja, é uma feirante relativamente nova no espaço 

construído da feira. Em sua história ela conta que mora no Sítio Quatro Açudes, 

que pertence à sua família, no município de Tanguá, região metropolitana do Rio 

de Janeiro. A quatro anos, ela e o marido, em parceria com seu pai, que é 

engenheiro agrônomo da EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária -, produzem tomate, com a tecnologia TOMATEC, desenvolvida 

pela EMBRAPA. Este cenário de produção, foi o que a levou a criação de molhos 

de tomates, associados a temperos diversos. 

Sua motivação para ir para feira e vender seus molhos se deu após 

algumas experiências de vendas do tomate junto a mercados, sem sucesso e 

sem a devida valorização do trabalho artesanal e de um preço justo. Para ela, a 
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feira seria o local ideal para ter contato com o consumidor dos molhos, ter a 

avaliação deles, com relação ao produto, além de poder conectar produtor e 

consumidor, eliminando ou reduzindo os intermediadores, a fim de levar um 

produto de qualidade a um preço justo para ambas as partes. No início, a barraca 

vendia os molhos de tomates, geleias artesanais e os tomates produzidos no 

sítio. Hoje além destes produtos, são vendidos laranjas, leite de cabra 

pasteurizado, queijo de leite de cabra (esses produzidos pela irmã da 

Alessandra) e, dependendo da produção do sítio, já levaram feijão e jabuticaba. 

Quando perguntada sobre o que ela pensava a respeito desse espaço 

chamado feira, ela afirma ser um espaço social, igualitário, que reduz o 

distanciamento das pessoas, diminuindo a desigualdade social; um espaço de 

trabalho, de lazer, eclético e de encontros. Também afirma que a feira tem um 

papel social muito importante, onde pessoas que frequentam a feira, vão para 

conversar, comprar algo, que não necessariamente, o que acaba se tornando 

secundário, vão para caminhar e dar um passeio, as vezes com os seus 

cachorros, outras com seus filhos. Além, é claro, daquele que vai mesmo para 

fazer compras. Ela afirma que tem de tudo.  

Com relação ao estar na feira e não em outra profissão, a mesma 

surpreende, declarando que trabalha em outros lugares. É produtora e 

professora de ensino superior. Mestre em administração. A feira, somente faz 

aos sábados. Com relação ao “ser e fazer” feirante, ela afirma que a feira 

enobrece a pessoa, nos tornando pessoas melhores, menos prepotentes, mais 

realista e mais humano. Como características e competências que ela ressalta 

da construção do “ser feirante” é a comunicação, desprendimento, habilidade de 

negociação, receptividade e honestidade. Estas, que são exigidas diariamente, 

são desenvolvidas sempre. Ela afirma que o “ser feirante” ajuda a construir a sua 

identidade. Ao responder a respeito da relação produtor X feirante, ela diz que é 

a melhor combinação possível, pois pode explicar qualquer fase do processo de 

produção, até mesmo de forma técnica, tirando dúvidas dos clientes. 

Trabalhando com a sinceridade no modo de produção, pois é nele que se 

acredita e é por isso que se produz desta forma. 

Quando questionada a respeito de vender um produto que carregasse sua 

identidade, sua construção pessoal, ela diz ser muito importante e gratificante. 
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Menciona que as pessoas retornam, tecendo elogios ou críticas construtivas, 

que leva ao crescimento. Sobre a possibilidade de ter herdado a feira de seus 

pais, ela diz que não. Seus pais nunca foram feirantes, e nem trabalharam com 

comércio em outro momento da vida.  

A respeito de sua relação com seus fregueses, ela aponta honestidade e 

amizade e que já ganharam presentes de seus clientes, além de saber da história 

de vida, inclusive fotos. Quando questionada a respeito de quem é o seu freguês 

que não troca a feira pelo supermercado, ela afirma que seu freguês procura 

qualidade, produtos não industrializados, sem resíduos de agrotóxicos, preço 

justo, produtos frescos. Coisas que nem sempre o mercado consegue oferecer. 

No ponto onde ela é questionada a respeito de como atribuir a ligação das 

pessoas com o espaço feira e com o feirante, ela acredita que as pessoas 

carecem de relações pessoais, onde, em um mundo cada vez mais informatizado 

e impessoal, as pessoas sentem falta de se relacionar com o outro, de poder 

estar em um lugar sem julgamento e que é uma tradição passada de pai pra filho. 

Já quando perguntada sobre suas relações com outros feirantes, ela 

afirma ser bem positiva. Mas eles são o novo e isso, para alguns feirantes mais 

antigos, é motivo de desagrado. Para os feirantes mais próximos há a conversa 

sobre amenidades, brincadeiras, as trocas de produtos e descontos. De forma 

geral, com relação as relações dos feirantes em si, ela destaca parceria, ajuda 

mútua. Um abraço amigo, sem pedir nada em troca. Há o medo do 

desconhecido, onde alguns feirantes são receosos quanto aos feirantes novos, 

não se colocando disponíveis para ceder um espaço para novos entrantes. Ainda 

dentro das relações, ela destaca a indicação, onde um feirante acaba indicando 

outro feirante para seus clientes. Ela ressalta também o lado competitivo das 

vendas, mas de forma mais humanitária, além das brincadeiras, músicas e 

cerveja para passar o tempo. Por fim uma outra relação que ela destaca e que 

lhe chama a atenção, diz respeito a uma moça que trabalha olhando os carros 

na feira. Praticamente todos os feirantes a conhecem, a ajudam dando dinheiro 

ou produtos. Quando ela estava grávida, vários feirantes contribuíram com uma 

vaquinha para comprar os remédios que ela precisava e até um enxoval, o bebê 

ganhou. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS       

 

O referencial teórico proposto, trouxe uma contribuição muito relevante, 

de forma a contemplar a proposta do trabalho ora apresentado, no que diz 

respeito ao espaço construído da feira, ao “ser feirante”, ao “fazer feira”, bem 

como a busca pelo alimento saudável. Esses temas, quando transferidos para o 

trabalho de campo, com essa base, levantaram algumas reflexões, que 

enriqueceram muito o título do trabalho e ao que ele se propôs. 

Sabendo-se do cunho histórico e tradicional das feiras, onde a presença 

do produtor feirante ou do feirante vendedor, sempre fizeram parte desta 

construção, mesmo constatando que atualmente, encontramos mais o segundo 

que o primeiro. Em vezes consideráveis, são pessoas que trazem a identidade, 

a referência e o traço cultural herdado da família, para a prática da feira. Pessoas 

simples, várias com poucos anos de estudos e até mesmo com uma formação 

secundária, tiveram a feira como opção, desde sempre, enquanto outras não 

conseguiram grandes oportunidades no mercado de trabalho e encontraram na 

feira a saída para seu sustento. 

No entanto, a forma impressa pela feirante entrevistada e sua história, 

ressignificaram esta construção a partir do momento em que ela, representando 

uma geração de novos feirantes, teve a oportunidade de estudos, de forma 

contínua, graduou-se, é mestre em administração, é produtora, leciona em uma 

universidade, mora, com seu esposo, no sítio da família, socializa sua 

experiência com outros produtores locais, geralmente da agricultura familiar, 

planta e produz as mercadorias e produtos que são vendidos na feira. Abre as 

porteiras do sítio, possibilitando oportunidades para que outras pessoas possam 

conhecer o trabalho de sua família, desenvolvido no sítio. Ora visitas feitas por 

estudantes e professores, ora por outros produtores. Promove feiras 

agropecuárias, com produtores rurais locais e de outras regiões, trocando 

saberes e experiências, de palestras informativas e até técnicas, conforme ela 

mesma anuncia na página do facebook do sítio. Mostra-se comprometida e 

engajada em suas práticas. Como dito anteriormente, a mensagem escrita pela 

Alessandra na página do Facebook, quando do recebimento do certificado do 
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Selo Nacional da Agricultura Familiar, em setembro deste ano: “Simples assim, 

somos uma família. Vivemos na terra, com a terra, a partir da terra, pela terra, 

produzindo com responsabilidade e qualidade nossos produtos”.   

 A reflexão feita, a partir deste comportamento, identificado na feirante, 

revela vários pontos que podemos mencionar. Ressaltar as possíveis 

oportunidades que ela teve, no que diz respeito a empregos. Sua relação com a 

terra, traduzida na forma de como vive e como trabalha. Imprimindo respeito e 

preocupação, não apenas com a própria terra, mas também com as pessoas e 

como elas se alimentam. A visão empreendedora, onde produzir os molhos de 

tomate, frutos de seu trabalho e de filosofia de vida adotada, associado a 

temperos, agrega valores e torna-se um diferencial. Ainda na visão do 

empreender, ela não se furta de socializar suas práticas, não somente com seus 

pares, como também com seus fregueses e clientes que conquistou neste pouco 

tempo de atuação.  

A postura e comportamento da feirante, promove questionamentos 

relevantes no que diz respeito às novas gerações de feirantes. Possíveis 

detentores de conhecimentos formais e empíricos, que consorciam, de alguma 

forma, o rural com o urbano, com uma pegada ambiental identificada com a terra, 

resgatando-se o modelo de construção inicial da feira estudada, conforme relato 

feito por um dos feirantes mais antigo. Construir a feira, com o fruto do trabalho 

do produtor vê-se que é tão antigo quanto atual e que vem ressurgindo e 

tomando novos contornos. Mas que, ao longo das décadas, tinha-se perdido ou 

diminuído. Compreender este cenário, pode estar associado a uma evidente 

preocupação constante em ter uma alimentação mais saudável. Podendo-se 

reconstruir uma nova geração de feirantes, que se consolidem, preservando 

todas as peculiaridades e particularidades que eles possuem, conseguindo 

assim resistir ao tempo e dentro do espaço conquistado da feira.   

Percebe-se que as novas gerações conseguirão conciliar a atividade da 

feira, tanto como feirante, quanto como freguês, com as novas tecnologias que, 

muitas das vezes trazem problemas para as pessoas, como as redes sociais, 

mas que pode tornar-se uma verdadeira ferramenta de resistência. E no 

ambiente da feira, esta comunicação se apresenta receptiva e bem aceita. Na 

própria página da Feira Livre da Rua Lopes Trovão, no facebook, os 
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frequentadores fregueses postam o que tem a vender na feira, o momento de 

lazer com a família, com amigos ou com seus bichinhos de estimação, as 

relações com os feirantes e as oportunidades do encontro.  

A feira é uma “saída” para um mundo de contradições. Onde de um lado 

quem trabalha nela, não pode se dar ao luxo de não ser comunicativo e que 

precisa interagir o tempo todo com todos os personagens deste grande palco, 

independe de sua condição momentânea. Do outro, o freguês, que aproveita por 

ser um espaço que não necessita de sua exposição ou opiniões que levem a 

julgamentos, muito menos para relacionamentos que incomodem ou 

questionem, para interagir com outras pessoas. As jocosidades que o ambiente 

da feira proporciona e a forma de comunicação dos feirantes entre si e entre 

seus fregueses, minimizam as dores cotidianas e os problemas pessoais. 

Recomenda-se a todas as esferas de governo, conforme a publicação do 

Ministério da Saúde, de setembro de 2009, que indica “ Incentivar a consolidação 

das feiras locais como instrumento de melhoria para a seleção e aquisição de 

alimentos saudáveis”, que produzam, consolidem e implementem políticas 

públicas efetivas, afim de dinamizar, incrementar e dar continuidade histórica às 

feiras locais. 
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7 - APÊNDICE “A” 

Questionário aplicado a uma feirante, da Feira Livre da Rua Lopes Trovão, 

em Icaraí – Niterói – RJ, como parte do material de pesquisa qualitativa, 

que compõe, de forma a aprofundar e nortear o diálogo, do TCC – 

Trabalho de Conclusão de Curso – da autora. 

Data da aplicação/resposta: 08 de fevereiro de 2019. 

FEIRAS LIVRES – DA TERRA ÀS RUAS, RESSIGNIFICANDO UMA 

CONSTRUÇÃO 

1 – Qual o seu nome, sua idade e o local de onde veio? 

Alessandra Bellas Romariz de Macedo. 30 anos. Nascida e criada em Niterói. 

Hoje, moro no sítio da família, em Tanguá. Sítio Quatro Açudes. 

2 -  Em sua opinião que espaço é esse chamado feira, construído a 

milênios? 

A feira é um espaço social. Ela é um espaço igualitário, que reduz o 

distanciamento entre as pessoas, diminuindo a desigualdade social. 

Um espaço de trabalho. Um espaço de lazer. Um espaço eclético. Um espaço 

de encontros. 

3 – Que importância você atribui a feira, na construção do espaço da 

cidade? 

A feira tem um importante papel social. Tem pessoas que vão para a feira para 

conversar, falar com outras pessoas, e claro, compram algo. Mas a compra vira 

secundária. Tem pessoas que vão fazer uma caminhada, um passeio. E a 

compra vira secundária novamente. Tem pessoas que vão passear com os seus 

cachorros, com seus filhos. E, assim, por diante. Claro, tem pessoas que vão 

para fazer as compras. Tem de tudo! Ela é um ambiente de lazer, atividade física, 

distração, novas amizades, aproximação produtor-consumidor (está perdendo 

um pouco disso), venda de produtos frescos com qualidade e preço justo. 

4 – Por que feira? 

Porque queríamos ter um contato direto com o consumidor para saber sua 

avaliação sobre o produto que produzimos artesanalmente – nossos molhos de 

tomates, feitos a partir dos tomates que nós mesmo produzimos. E porque 

queríamos conectar produtor e consumidor, eliminando ou reduzindo os 

intermediadores, para levar um produto de qualidade, à um preço justo para 

ambas as partes: nós e clientes. 

5 – Em que momento a feira tornou-se opção/decisão/oportunidade em sua 

vida? 
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Depois que começamos a fazer os nossos molhos de tomate. E depois que, 

durante as experiências de vendas junto a mercados, nos vimos na mão deles, 

sem muita opção para correr atrás de um valor mais justo. 

6 – Antes de ser feirante, tentou outros ofícios ou outras vias de emprego 

ou outras vias de empregabilidade? 

Eu trabalho em outros lugares. Sou produtora, sou professora do ensino superior 

no curso de Administração. Só faço feira aos sábados. 

7 – O “fazer feira” e o “fazer feirante”, consta em alguns artigos científicos, 

faz algum sentido ou traz alguma relação para você? 

Fazer feira enobrece a pessoa. Nos torna melhores, menos prepotentes, mais 

realista, mais humano. 

8 – Como você vê o construir “ser feirante”? 

O ser feirante é comunicativo, desprendido, negociador, receptivo, honesto. São 

competências que o meio exige da gente diariamente. E, por isso, estão sempre 

sendo desenvolvidas. O “ser feirante” é uma das facetas que ajuda a construir a 

minha identidade. 

9 – Seus produtos vendidos possuem alguma relação com a decisão de vir 

à feira para vendê-los? 

Sim, os molhos de tomate são o principal motivo de estarmos na feira. 

10 – É importante para você vender um produto que de alguma forma, 

carrega um lado de identidade e construção pessoal? 

Sim, muito importante. Gratificante. As pessoas retornam, tecem elogios ou 

críticas construtivas. Desta forma, crescemos, modificamos, melhoramos. 

11 – Em sua opinião, como funciona a interseção produtor X feirante? 

É a melhor combinação possível. Podemos explicar qualquer processo de 

produção. Tecnicamente, podemos tirar muitas dúvidas dos clientes. Podemos 

trabalhar com a sinceridade do modo de produção, pois nós acreditamos nele, 

por isso, produzimos desta forma. 

12 – Muitos feirantes recebem essa herança do ser feirante de seus pais. 

Foi seu caso? Fale um pouco. 

Não foi o nosso caso. Meus pais não foram feirantes. Mas já trabalharam com 

comércio em outro momento da vida. 

13 – Como é a sua relação com seus fregueses? Há fidelidade, respeito e 

cordialidade? 

Essas palavras descrevem exatamente a fundamentação desta relação. 

Acrescentaria a honestidade e a amizade. Casamos recentemente e ganhamos 

um presente para a casa de um de nossos clientes. Ganhamos orquídeas, planta 
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de orégano. Já vimos fotos de cirurgia. Sabemos das histórias dos filhos de 

alguns clientes. Sabemos quem será pai. 

14 – Quem é o seu freguês, que não troca a feira pelo supermercado, 

mesmo estando com preços mais em conta? 

O meu freguês procura qualidade, produtos não industrializados, sem resíduos 

de agrotóxicos, preço justo, produtos frescos. Nem sempre o mercado consegue 

oferecer isto. 

15 – O que você atribuiria a esta ligação das pessoas com o espaço feira e 

com o feirante? 

Acredito que as pessoas carecem de relações pessoais. Em um mundo cada vez 

mais informatizado e impessoal, as pessoas sentem falta de se relacionar com 

o outro, de poder estar em um lugar sem julgamento. É uma tradição passada 

de pai para filho. 

16 – Como é a sua relação com os outros feirantes? 

Bem positiva. Somos o novo. Alguns não gostam muito. Mas, os feirantes 

próximos já são nossos conhecidos. Conversamos sobre amenidades, 

brincamos e trocamos produtos ou descontos de produtos. 

17 – Das relações entre os feirantes, quais você destacaria? 

Parceria. Ajuda mútua. Um braço amigo, sem pedir nada em troca. 

Medo do desconhecido. Alguns são receosos quanto ao novo. Não gostam de 

novos feirantes. Por consequência, não se colocam muito disponíveis para ceder 

um espaço para novos entrantes. 

Indicação. Um feirante acaba indicando outro feirante para seus clientes. 

Competitivo nas vendas, mas de forma mais humanitária. 

Brincadeira. Para passar o tempo, há sempre umas brincadeiras, uma música, 

cerveja, ... 

18 - Há outras relações ou características que a feira te desperta e que você 

gostaria de destacar e comentar? 

Existe uma moça que trabalha olhando os carros na feira. Praticamente todos os 

feirantes a conhecem. Ajudamos com dinheiro ou com produtos. Ela esteve 

grávida e muitos contribuíram com uma vaquinha para comprar os remédios que 

ela precisava. Trouxemos, também, enxoval para o menino. 

 

 

 

 



59 
 

 

APÊNDICE “B” 

TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGENS E ENTREVISTA
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