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RESUMO 

 

Em 2020 a Feira dos Nordestinos comemora seus setenta e cinco anos de fundação, nas 

ruas do tradicional bairro de São Cristóvão, no município do Rio de Janeiro. Em meio à 

importância desta feira para a cultura carioca, em especial para os migrantes que na 

atualidade continuam a vir do Nordeste para a capital fluminense, percebe-se a carência de 

estudos socioeconômicos sobre a Feira e seus componentes. Nessa perspectiva, o presente 

trabalho propõe um levantamento socioeconômico da Feira de São Cristóvão, que permita 

a construção de dados recentes sobre a Feira a partir do qual se possa estabelecer uma 

análise crítica, à luz da teoria econômica, que possibilite a incorporação de pontos de vista 

distintos para compreender a Feira e a importância de sua perpetuação no cenário carioca. 

O estudo, elaborado sob duas metodologias – pesquisa de campo e revisão bibliográfica – 

explicita o papel da política macroeconômica e regional sobre a formação e consolidação 

da feira, bem como as peculiaridades e problemáticas vivenciadas pelos feirantes ao longo 

do ano de 2019, apontando para o fortalecimento dos traços culturais e a organização 

política criativa como fatores cruciais para a superação. 

 

Palavras-chave: Cultura, Migrações, Desenvolvimento, Feira de São Cristóvão. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

In 2020, the Feira dos Nordestinos celebrates its seventy-five years of foundation, on the 

streets of the traditional neighborhood of São Cristóvão, in the city of the Rio de Janeiro. 

Amid the importance of this fair for the culture of Rio, especially for migrants who 

currently continue to come from the Northeast to the capital of Rio de Janeiro, there is a 

lack of socioeconomic studies on the Feira and its components. In this perspective, the 

present work proposes a socioeconomic survey of the Feira de São Cristóvão, which allows 

the construction of recent data about the Feira from which a critical analysis can be 

established in the light of economic theory that allows the incorporation of different points 

of view to understand the Fair and the importance of its perpetuation in the Rio scene. The 

study carried out under two methodologies - field research and bibliographic review -, 

explains the role of macroeconomic and regional policy on the formation and consolidation 

of the fair, as well as the peculiarities and problems experienced by marketers throughout 

2019, pointing to the strengthening of cultural traits and creative political organization as 

crucial factors for overcoming them. 

 

Keywords: Culture, Migrations, Development, São Cristóvão Fair. 
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APRESENTAÇÃO 
 

A história deste trabalho começa bem antes de 2019. Ela se inicia na chegada de 

orientadora e orientando à cidade do Rio de Janeiro. A saudade do lar logo faz soar 

rumores de uma feira, com prerrogativas que lhe assemelham a uma verdadeira embaixada 

da cultura nordestina, em plena capital carioca. Logo fisga o peregrino sonhador, que ao 

chegar lá se depara com um recanto de euforia, um entreposto da saudade que consola a 

sua dor. Fonte de inspiração para tantos poetas, de acalanto para corações modestos e de 

um apoio embriagante para tantas outras mentes, carregadas demais para se manter de pé. 

Torna-se âncora aos recém-chegados solitários, sem familiares por perto e, aos familiares 

já estabelecidos, que recebem seus recém chegados. Âncora para seguir a vida, para não 

ser levado pelo desespero que pode advir da adaptação, muitas vezes difícil. 

De acordo com a intensidade e frequência, este é um sentimento peculiar a muitos 

migrantes. Pois, mesmo que passe despercebido ao interiorano morador da metrópole, as 

mentes reflexivas hão de reconhecer que existem vários “Brasis” dentro do Brasil. O que 

torna possível sentir-se estrangeiro ainda que pisando o solo pátrio. A Feira rompe esta 

barreira, contribuindo diplomaticamente para a inserção do migrante nordestino na 

sociedade carioca. 

Foi movido por tamanho respeito que surgiu na sala 517 da Faculdade de Economia 

da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, a ideia de realizar um estudo sobre a 

Feira de São Cristóvão que consistisse em uma pesquisa de campo no já tradicional 

Pavilhão. A ideia da orientadora se conecta aos anseios do orientando que, neste momento 

de fechamento do ciclo de graduação, sente a necessidade de adquirir conhecimentos 

fundamentais para sua formação. Conhecimento que, quis o destino, não pôde ser 

vivenciado em sala. Somando o desejo de estudar economia da cultura, de fazer pesquisa 

de campo, do respeito às origens e do amor às pessoas, nasce esta proposta de pesquisa, 

agora materializada neste trabalho de conclusão de curso.  

Os desafios se apresentaram de imediato. Especialmente da parte do pesquisador, 

pela dificuldade em compreender o trabalho a ser feito. De se lançar sobre seu objeto de 

pesquisa e vencer a si mesmo no esforço hercúleo em aprender algo novo de forma 

independente. Mas o desafio maior da construção do arcabouço teórico, para embasar uma 

reflexão mais profunda sobre a Feira, não se aproxima dos anseios e dificuldade 
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encontrados na pesquisa de campo. Tampouco é comparável aos pequenos momentos de 

indescritível prazer na construção dos resultados, quando a visão superficial do objeto 

começa a ruir, para dar lugar a uma construção sólida do espaço observado. Como 

reiteradamente afirmava minha caríssima orientadora, parafraseando Goethe, “enquanto a 

teoria é cinza, a realidade é colorida”! 

Decidimos por um questionário aberto, onde os entrevistados poderiam discorrer 

livremente sobre cada questão abordada, para que pudéssemos capitar melhor a percepção de cada 

indivíduo sobre os diversos temas. E logo percebemos a necessidade de ampliação do questionário, 

fato que ainda se repetiu uma segunda vez. O resultado não poderia ter sido mais surpreendente. 

Dentre histórias pessoais únicas sobre a vida e a relação com a Feira, surgiam muitos desabafos 

comoventes e relatos marcantes, entre confissões de crimes hediondos, conflitos familiares e 

frustrações da alta idade. Mas houve muitas histórias bonitas também, apontando sempre para um 

amor permanente pela Feira, ao ponto que todos sempre acabavam suas respostas com um largo 

sorriso no rosto. Marca genuína da qualidade de se erguer em meio as adversidades, não se 

submeter, característica inconfundível de todo legítimo nordestino.  

Após várias incursões pela Feira, ao longo de quatro meses, indo nos mais variados dias e 

horários, enfrentando a recusa de muitos feirantes tímidos ou desconfiados, o objeto de pesquisa foi 

se solidificando cada vez mais em meus pensamentos. As críticas e conceitos rasos outrora 

guardados silenciavam, dando lugar a um turbilhão de questões a girar em torno da necessidade de 

compreender mais tudo aquilo, para encontrar uma forma de ajudar aquelas pessoas. Perturbador 

turbilhão que cessava somente após as conversas com meus orientadores. A professora Nazira 

Camely, que mesmo enfrentando uma dura recuperação médica, se desdobrava em prol do êxito da 

pesquisa, por vezes me guiando em campo. 

No momento que concluo este trabalho, confesso não ter certeza do meu completo êxito. 

Todavia, espero ter honrado a confiança destas pessoas entrevistadas e o esforço da minha 

orientadora, tendo acrescentado ainda que uma virgula na redação do pensamento crítico sobre a 

Feira. Para que, quem sabe em breve, novas pesquisas possam dar continuidade a iniciativa aqui 

proposta.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho foi elaborado a partir do desejo de melhor compreender a Feira 

de São Cristóvão, partindo da premissa de que para além de um conjunto de 

estabelecimentos comerciais, a feira se eleva enquanto fenômeno econômico e social, 

apresentando peculiaridades próprias que fogem a percepção da análise simplista e que 

executa um papel social relevante para a sociedade carioca. 

Para isso, realizou-se uma pesquisa de campo qualitativa, executada entre o 

segundo semestre de 2019 e primeiro semestre de 2020, com aplicação de questionário 

aberto (a fim de que os entrevistados discorressem livremente acerca dos temas). 

Juntamente com uma revisão bibliográfica, para proporcionar um cabedal teórico 

consistente ao aprofundamento a análise. 

No primeiro capítulo buscamos analisar como a dinâmica econômica nacional 

atuou na construção da Feira de São Cristóvão ao longo de sua história, iniciada na 

primeira metade do século passado. Partindo da hipótese de que a combinação das escolhas 

de política econômica, ao incentivarem os processos migratórios, somadas às escolhas de 

política social e cultural, ao não combaterem os enclaves da desigualdade e não 

vislumbrarem a inserção desses migrantes, estruturam os alicerces que levaram a formação 

da “Feira de São Cristóvão” na cidade do Rio de Janeiro.  

Em seguida, no segundo capítulo, enfoque principal do presente trabalho, procura-

se abordar a história mais recente da feira a partir de uma nova ótica. Através de um 

levantamento socioeconômico realizado por meio de pesquisa de campo (Anexos I e II) 

buscamos elaborar, sob o olhar da ciência econômica, uma descrição da feira, seus atores, 

seu funcionamento e suas principais questões após a mudança para dentro do Pavilhão de 

São Cristóvão. Com propósito de evidenciar a realidade recente desses agentes frente às 

marcantes mudanças ocorridas na última década, problematizamos as questões levantadas 

e avaliamos propostas de soluções. 

No terceiro capítulo, de forma complementar, trazemos o debate teórico acerca da 

cultura e seu papel para o desenvolvimento, em um paralelo que relaciona as questões 

vivenciadas na Feira de São Cristóvão com algumas das problemáticas nacionais. Por meio 

de uma revisão teórica interdisciplinar, discutimos as concepções de identidade nacional, 
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desenvolvimento, cultura e a relação que entrelaça as três temáticas, estabelecendo uma 

contraposição da cultura popular à indústria cultural, no contexto das tradições nordestinas, 

e seu papel para a sustentação da Feira de São Cristóvão, com o esforço de 

problematização de questões pertinentes. 

Os resultados da pesquisa nos mostram a complexa dinâmica social estabelecida na 

Feira, bem como sua construção e importância para a sociedade carioca e, quiçá para o 

Brasil. Problematizando suas questões e analisando-as sobre novos prismas científicos, 

buscamos possibilitar a ampliação da pluralidade do olhar a ela atribuído, para que a partir 

destas reflexões novos caminhos possam ser traçados. No Anexo 1 – e não menos 

importante – seguem os registros das entrevistas realizadas na Feira, sem dúvida, a parte 

mais valiosa deste trabalho, colocando os feirantes como fontes oficiais da sua própria 

história. Se a vida consiste em um eterno estado de transformação, esperamos que com esta 

pequena pesquisa possamos contribuir positivamente para a transformação da feira.  
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CAPÍTULO 1 

UMA BREVE ANÁLISE HISTÓRICO-ECONÔMICA DO 

SURGIMENTO DA FEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO 

 

 

1.1 SUA CONSTRUÇÃO NA PERSPECTIVA HISTÓRICO-ECONÔMICA 

 

 

O objeto de estudo deste trabalho surge como fruto da diáspora nordestina que 

marcou o século XX no Brasil. Não há dúvidas que, seja dentro de uma região ou entre 

estados, os movimentos migratórios estão presentes em toda a história do Brasil e se 

relacionam intimamente com os ciclos econômicos, sendo muitas vezes por eles 

direcionados. Mas a partir da década de 1930 e ao longo das décadas seguintes, com o 

início do processo de industrialização, o país observa um aumento do fluxo migratório 

superior a taxa de crescimento populacional1.  

Por isso iniciaremos com a análise histórico-econômica do contexto em que é 

formada a Feira enquanto fenômeno social e econômico. Começamos por compreender as 

causas prévias que explicam a concentração destes fluxos no chamado “eixo Rio-São 

Paulo”. O que implica compreender o papel da industrialização nestas cidades e na região 

de origem, o Nordeste, em suas relações com os atores que compõem a história do nosso 

objeto de estudo, a Feira de São Cristóvão. De modo que ao final se possa melhor 

compreender a afirmação, “O êxodo rural brasileiro é um fenômeno nordestino.” (VALE, 

BOMFIM E LIMA, 2004, p. 40) 

 

1.1.1 Uma História Prévia, da virada do século XX à década de 1930 

 

Como bem explica Cano (1988), enquanto as falhas dos modelos de 

desenvolvimento anteriores a 1930 debilitavam o crescimento das demais regiões do país2, 

as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo vivenciam acertos que lhes permitem a 

 
1 VALE, BOMFIM E LIMA, 2004, p. 22. 
2 Para mais detalhes ver: FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil – 34ª ed. – São Paulo: 

Companhia das Letras, 2007. 
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concentração do processo de industrialização dentro do novo ciclo que surgia. O Rio de 

Janeiro, em especial, por ser a cede do governo federal e principal centro comercial e 

financeiro do país a época, concebe através do gasto público um processo de urbanização e 

dinamização da economia que lhe possibilita a vanguarda na implementação de um 

importante parque industrial, superior ao de São Paulo da década de 1930 (CANO, 1988). 

Tal processo de transformação da economia é marcado pela ruptura e transição do 

padrão de acumulação primário exportador com implantação industrial induzida, para a 

industrialização com base no investimento autônomo (CANO, 1988). Ou seja, a transição 

do capital do setor primário para o secundário, propiciando a consolidação do jovem setor 

e o aumento da demanda por mão de obra na zona urbana. 

De acordo com as geógrafas Vale, Bonfim e Lima (2004) a atração que esse 

aumento da demanda por mão de obra exerce sobre as populações desassistidas dos 

interiores se relaciona com outros fatores de estímulo a migração, como a facilitação do 

transporte por meio da melhoria da renda individual e do avanço tecnológico. Todavia, a 

maior força impulsiva, desde o princípio, está na expulsão dos trabalhadores rurais das 

terras onde vivem. Um problema social que lhes empurra para os núcleos industriais, as 

cidades São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

O êxodo rural no Nordeste pode estar influenciado pelos mesmos fatores 

[transformações na base técnica dos sistemas produtivos na agricultura], mas 

relaciona-se, antes de tudo, com a expulsão generalizada de "moradores" dos 

engenhos e com as oportunidades ainda maiores de migrações inter-regionais, 

voltadas para trabalhos assalariados de baixa qualificação. (VALE, BONFIM & 

LIMA, 2004, p. 32).  

 

Cabe agora esclarecer quem é esse nordestino que migra para o Rio de Janeiro. É 

importante ressaltar que “nunca houve um Nordeste economicamente homogêneo e que, 

historicamente, era possível destacar subconjuntos socioeconômicos diferenciados, em 

virtude de variados processos de ocupação humana e econômica” (ARAÚJO, 1997, p. 12). 

O estereótipo de pobreza e miséria atribuído à região apenas mascaram as complexidades e 

potencialidades econômicas existentes e em expansão. 

Na primeira metade do século passado, a população nordestina era, 

predominantemente, uma população rural, sem acesso à escola nem tão pouco às 

tradicionais estruturas sociais capitalistas, sem direito a terra, quiçá a uma vida digna. 

Entretanto, a seminal interpretação de Celso Furtado em diálogo com Manuel Correa de 

Andrade e Maria da Conceição Tavares (1998) esclarece que a problemática vivida pelas 
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famílias trabalhadoras nordestinas er de caráter social, ao invés de econômica, como se 

pensava, cuja base está em uma solidificada estrutura agrária baseada na concentração da 

terra e da renda.  Onde, sob a ausência de salários, os trabalhadores entregavam sua força 

de trabalho em troca de alimento, enquanto os patrões apropriavam-se inteiramente dos 

lucros da produção.  

Somado o excesso populacional da região semiárida à má utilização dos recursos 

hídricos e o efeito dos recorrentes choques exógenos de natureza climática (as secas), tem-

se a ruptura da estrutura que possibilita o acesso desses trabalhadores à alimentação. 

Levando à propagação da fome e elevação drástica dos índices de mortalidade, 

especialmente entre crianças. 

Eis o maior problema social do nordeste do século passado, segundo Furtado 

(1998), o qual explica a repetição da triste realidade do emigrante nordestino. A Indústria 

da Seca, como é classificado, onde as autoridades políticas – tendo conhecimento das 

raízes dos problemas sociais e também do fenômeno da seca, por já haver certa 

previsibilidade das questões climáticas na época – assumem papel de imobilismo. Nada 

fazem, esperando o aporte dos recursos do governo federal para lhes proporcionar a 

elevação de suas receitas. 

Confortáveis dentro de suas posições nessa estrutura desigual, essas elites políticas 

não apenas ignoram os problemas como também combatem, junto com a classe dominante, 

as propostas de soluções, na tentativa de eliminar qualquer sombra de mudança do status 

quo. De maneira que, pelo não enfrentamento às causas, através da remediação dos efeitos, 

perpetuam a estrema desigualdade que permite a reprodução política das estruturas de 

dominação (FURTADO et all, 1998, p. 38). 

Empurrada da sua terra natal, essa massa populacional é lançada ao dilema: ser 

atraída como mão-de-obra aos centros urbanos, convertendo-se em exército de reserva3 

para o capital industrial nascente, ou permanecer relegada ao desamparo em suas 

localidades.  

Como afirmam Vale, Bonfim e Lima (2004), o resultado é que por meio século o 

fluxo de migrantes nordestinos para o eixo Rio-São Paulo liderou os fluxos de migrações 

internas, caracterizando esse movimento no Brasil como predominantemente nordestino. 

 
3 Para melhor compreensão deste conceito, ver MARX, 2017, p. 704-716. 
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Tornando estas duas cidades as principais áreas de imigração do país por mais de três 

décadas. Possibilitando-lhes o desenvolvimento econômico que logo lhes seriam 

caraterísticos.  

A atuação do Estado contribuiu a todo tempo para este efeito. Ao estabelecer, entre 

tantas outras coisas, “políticas favorecendo a concentração, com programas sociais 

dirigidos às cidades de maior crescimento com políticas de industrialização que 

beneficiaram o eixo Rio-São Paulo”. (VALE, BONFIM E LIMA, 2004, p. 25). 

 

 

1.1.2 Do Pós Guerra às mudanças de rumo na política brasileira, as décadas de 1940 e 

1950 

 

Como explicado, nas primeiras décadas de industrialização, grandes contingentes 

de migrantes destinam-se às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, movidos por fatores 

sociais e econômicos. Contudo, o fim da década de 1940 reserva mudanças nos rumos da 

política e da sociedade brasileira. Um período marcante de grande efervescência em que se 

amarram o fim da 2ª Grande Guerra, no contexto internacional, com o acirramento da 

polarização ideológica e o interregno entre duas ditaduras, no contexto interno. 

As mudanças no rumo da política, paulatinamente, impõem transformações na 

conjuntura nacional. Impulsionados pelas grandes obras públicas, a expansão da fronteira 

agrícola e o povoamento das regiões de baixa densidade demográfica – regiões Norte e 

Centro-Oeste –, os movimentos migratórios começam a ser redirecionados para as demais 

regiões do país. De modo que a década de 1950 registra o ápice dos fluxos de emigração 

nordestina, já redirecionada para além da Região Sudeste. 

 

Quanto à produção industrial, o NE foi a região que menos se beneficiou 

desse processo, muito mais por suas próprias condições – estrutura sócio-

econômica, inserção marginal do comércio exterior, concentração 

fundiária –, do que por supostos efeitos perversos da integração ou, como 

alegavam alguns, face à concentração industrial em São Paulo. (CANO, 

1988, p. 76). 
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Como se observa em Cano (1988), a indústria leve cresce 24,19% entre 1919 e 

1959. Na década de 1950 implementa-se a indústria pesada e amplia-se a malha rodoviária 

que, juntamente com a extinção de impostos interestaduais, dão início a integração do 

mercado nacional. Possibilitando a melhora no desenvolvimento regional, ainda que de 

forma dependente. 

Porém, logo após a grande expansão do emprego urbano na década de 1940, em 

meio ao crescimento do setor industrial, o emprego industrial apresenta variação negativa 

no Nordeste, pela desaceleração do setor de bens de consumo não duráveis e a 

reformulação das unidades produtoras mais arcaicas. Por outro lado, a taxa de 

concentração da indústria diminui nas grandes metrópoles, e o Rio de Janeiro acumula 

queda em sua taxa de crescimento industrial. 

É nesta época que a questão dos problemas regionais começa a ganhar destaque 

dentro do debate político, juntamente com a questão agrária. Puxados pelo agravamento da 

problemática urbana, que começa a degringolar nas metrópoles, enquanto a piora das 

condições de vida nas regiões periféricas ampliam os fatores de expulsão da terra (CANO, 

1988, p. 70).  

 

Os ganhos sociais associados a migração não devem servir para ignorar a 

existência de pobreza, ademais cumpre não esquecer que, embora os migrantes 

tendam a ganhar relativamente nos destinos, suas rendas frequentemente são, em 

termos absolutos, baixas e seu acesso aos serviços sociais, bastante limitados. 

(VALE, BOMFIM E LIMA, 2004, p. 42) 

 

 

1.1.3 A seca e o cacetete, as décadas de 1960 e 1970 

 

Segundo Araújo (1997), o período anterior à década de 1950, a região Nordeste 

apresenta uma base produtiva agroexportadora de fraco dinamismo, sem capacidade de 

impulsionar o desenvolvimento local. Nesta década o fluxo migratório ainda se relaciona 

diretamente com a concentração fundiária, em especial com seu atraso frente à 

modernização vivenciada em algumas regiões, como também ao baixo nível de 

crescimento. De modo que a estática – das relações sociais no campo, da estrutura 

fundiária e dos padrões técnicos – ainda estimula o êxodo rural.  
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O início da década de 1960, contudo, ao mesmo tempo em que consolida esse 

processo põe a nu o enorme conjunto de problemas econômicos e sociais dos quais 

a nação se desviou ou apenas enfrentou parcialmente. Constitui, na verdade, o 

esgotamento de um longo período de crescimento ‘fácil’. Conseguiu-se acomodar 

quase tudo: os interesses externos aos internos; os do setor público aos do setor 

privado; a da classe trabalhadora, graças à grande expansão do emprego, ao 

populismo; os da classe média, pelas modificações qualitativas no emprego que a 

nova estrutura produtiva exigia. (CANO, 1988, p. 73). 

 

Segundo Cano (1988), em um olhar abrangente, a falta de modernização na 

agricultura, e de dinamismo na indústria, levam ao inchamento do setor de serviços nas 

grandes cidades. O Rio de Janeiro possui uma estrutura de ocupação do emprego urbano 

mais terciária, mantendo apenas 4% no setor primário, enquanto no Nordeste, por outro 

lado, essa porcentagem é de 52%.  

Fatores como a insuficiência de desenvolvimento urbano e a manutenção do 

acentuado atraso agrícola atuam como entraves ao aumento do emprego nas cidades. Em 

meio a aceleração da taxa de crescimento do setor industrial, observa-se uma desaceleração 

do crescimento populacional e do emprego rural. De modo que a taxa de crescimento da 

população economicamente ativa (PEA) torna-se inferior ao crescimento demográfico 

(CANO, 1988, p. 80).  

Por outro lado, no Nordeste, a implementação da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) estabelece uma mudança de rumos que 

proporciona a aceleração do crescimento da indústria e do setor de serviços na região, 

acumulando em dezoito anos o aumento de 6,7% e 8,7%, respectivamente. Multiplicando 

seis vezes seu PIB-Regional e, consequentemente, elevando sua participação no PIB 

nacional (ARAÚJO, 1997, p. 8-9).  

As mudanças ocorridas nesse período que vai de 1960 a 1990 marcam uma guinada 

no sistema produtivo do Nordeste, em seu relacionamento com as demais regiões do país e 

com o mercado internacional. É quando se inicia o processo de mudança nas precárias 

bases produtivas da região, levado a cabo graças ao movimento de desconcentração, dos 

capitais privados e da produção, no Eixo Rio-São Paulo, bem como o redirecionamento 

dos investimentos do governo federal. Diversificam-se os setores produtivos e novos 
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processos de agregação de valor são instalados na região, porém, permanecendo o enfoque 

exportador – que se torna característico da época (ARAUJO, 1997, p. 10).  

Em meio a desaceleração da economia nacional e a retração agrícola na região 

Sudeste, contraposta à eficaz atuação da SUDENE e a melhora da questão climática local, 

o movimento emigratório nordestino começa a declinar após a década de 1970. A Década 

Perdida e as políticas de povoamento da Região Norte ainda deslocam esse fluxo 

emigratório, ao passo que se registram também, na Região Sudeste, fluxos de retorno dessa 

população às suas origens. Tal efeito é ampliado nas décadas seguintes, enquanto as 

grandes cidades (Rio de Janeiro e São Paulo) começam a perder sua capacidade de 

crescimento. 

 

A importância conjunta dos fluxos para a redistribuição da população, a criação de 

oportunidades económicas e o incremento da produção agrícola, embora tenham 

incorporado regiões cada vez mais extensas, passaram a ser uma fórmula cada vez 

menos eficaz para resolver as pressões sociais nas áreas agrícolas tradicionais, ou 

para aumentar a produção agrícola; contudo, revelam a mobilidade sem limites do 

brasileiro e a perseverança que tem de adaptar-se a novos espaços que lhes 

proporcionem qualidade de vida. (LIMA, BOMFIM & VALE, 2004, p. 42). 

 

Ao mesmo tempo ocorre a transição do perfil industrial no Nordeste, cuja 

característica produção de bens de consumo não-duráveis perde importância frente a 

especialização na produção de bens intermediários. Araújo (1997) nos explica que 

enquanto a agricultura se diversifica, a produção de frutas tropicais é inserida com sucesso. 

Enquanto a criação de centros dinâmicos impulsiona a ampliação do setor de serviços com 

crescimento das atividades financeiras, imobiliárias e os serviços às empresas. Nesse 

contexto, destaca-se a atuação do Estado, proporcionando como principal fonte de 

incentivos os recursos públicos. 

 

Direta ou indiretamente, foi o setor público quem puxou o crescimento das 

atividades econômicas que mais se expandiram na região nos anos 70 e 80. [...] 

Aliás, o setor público tem, no Nordeste, maior peso na formação bruta de capital 

fixo total do que na média nacional. Investindo, produzindo, incentivando, criando 

infraestrutura econômica e social, o Estado se fazia presente com grande 

intensidade na promoção do crescimento da economia nordestina. (ARAÚJO, 

1997, p. 12). 

 

Cano (1988) por sua vez, ainda acrescenta que a criação das Superintendências de 

Desenvolvimento regionais (SUDENE e SUDAM) respondiam à demanda de parcelas das 

elites locais, por uma industrialização regional, bem como ao balanceamento do acúmulo 

excessivo de capacidade ociosa no centro da grande indústria. O que justifica o 
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redirecionamento dos investimentos industriais para as demais regiões do país, 

aproveitando a base de recursos naturais e cumprindo a orientação da política 

macroeconômica estabelecida.  

O parque industrial que se instala no Nordeste com o incentivo público é ligado 

diretamente a região Sudeste, e demais regiões do país, à medida que busca melhor 

inserção no mercado internacional, pela ampliação da venda de produtos 

semimanufaturados e manufaturados. Uma economia heterogênea que se amplia com a 

instalação e consolidação de polos dinâmicos dos mais diversos tipos, como petroquímico, 

têxtil, agroindustrial, turístico, extrativo, mineral e tecnológico, dentre outros, com 

estruturas modernas e desempenho expressivo. A parte mais ocidental da região, antes 

mais isolada do mercado nacional, é especialmente beneficiada durante os anos de crise da 

década de 1980. Todavia, o capital que movimenta essa indústria é controlado por grandes 

grupos com chefia nas regiões sul e sudeste (ARAÚJO, 1997, p. 21).  

 

 

1.1.4 Entre novas perspectivas e velhas realidades, as décadas de 1980 e 1990 

 

A partir da década de 1980 a urbanização torna-se insuportável, marcando um 

ponto de inflexão nos problemas sociais da cidade, que já eram graves na década anterior. 

Segundo Wilson Cano (1988), é um período marcado pela queda da qualidade de vida da 

população nos centros urbanos, em virtude do enfraquecimento dos serviços públicos 

(perda de qualidade e privatizações) e o agravante do autoritarismo político, que silencia as 

demandas da população.  

Por outro lado, a acentuada influência do setor imobiliário sobre o Governo – e sua 

consequente apropriação do poder de ordenamento territorial – é utilizada para acelerar a 

especulação imobiliária e intensificar o processo de expulsão e marginalização da 

população de renda baixa. Essa aceleração da periferização dos assentamentos humanos e 

industriais se dá através da forte elevação dos custos de sobrevivência, agravados pela 

constante queda dos salários reais junto com o encolhimento do setor público e o 

desenfreado aumento dos preços dos imóveis.  

No entanto, essa desconcentração populacional não é acompanhada pela indústria, 

tampouco pelos serviços do Estado. De modo que ocorre o aumento dos processos de 
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conurbação nas periferias e expansão das favelas no centro, que isola e aglomera um 

exército de desvalidos, relegados dentro da produção capitalista (CANO, 1988, p. 89-91). 

 

Ainda em 1980, cerca de 89% dos domicílios urbanos do Norte e Nordeste não 

contavam com ligações de rede de esgoto; [...] mesmo em São Paulo e Rio ela 

ainda era alta, cerca de 40%. O analfabetismo na população de 15 anos ou mais era 

também muito elevado: 39% no Norte, 47% no Nordeste, [...] e em torno de 13% 

no Rio e São Paulo. (CANO, 1988, p. 91). 
 

Com a crise econômica que assola o período, a desigualdade de renda aumenta 

ainda mais, melhorando apenas no final do regime autoritário. Contudo, o cenário regional 

melhora ainda durante o regime, graças aos investimentos públicos localizados e de 

políticas diferenciadas de crédito.  

Aos poucos a rigidez das velhas estruturas socioeconômicas e o domínio político 

das oligarquias vão caindo ou se modificando em meio às conturbadas crises que marcam o 

fim do século. Os traços que persistem se estabelecem como entraves ao desenvolvimento, 

bem como fontes de novos problemas sociais tais como a concentração fundiária. 

Pelo que se ressalta que há a execução de uma política muito mais de 

“desenvolvimento econômico para as elites regionais” do que propriamente 

“desenvolvimento econômico regional” (CANO, 1988, p. 97). Enquanto os fluxos 

migratórios continuam a seguir a esteira do crescimento econômico, só que agora de forma 

descentralizada e periférica. 

Com a abertura econômica na década de 1990 Araújo (1997) aponta para o 

caminho de ampliação das desigualdades regionais e espaciais do território nacional, com 

retorno da centralidade dos investimentos nas regiões Sul e Sudeste. Pelo que as 

problemáticas de heterogeneização sociais se ampliam, ao invés de reduzirem-se, com a 

concentração do dinamismo em espaços restritos, em detrimento do isolamento dos demais 

espaços.  

Em pleno século XXI, na era do conhecimento, a necessidade de que cérebros e 

produtores de potencial migrem de suas regiões para os grandes centros regionais ou sub-

regionais permanecem claras e evidentes. Elas expõem a complexidade do impasse que 

está posto, a desigualdade multifacetada que reproduz uma relação dependente entre as 

regiões da federação. 
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1.2 O SURGIMENTO DA FEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO 

 

1.2.1 A Velha Feira de São Cristóvão, entre os anos de 1945 e 2003 

 

A história da Feira de São Cristóvão é uma história de mutação, um resultado da 

ação de forças sociais ao longo de mais de sete décadas na cidade do Rio de Janeiro. Ela 

surge entre as décadas de 1940 e 1950, como fruto do grande número de migrantes vindos 

das regiões Norte e Nordeste do país para a capital da República.  

Recém chegadas, essas pessoas se amontoavam nos entornos da antiga rodoviária, 

localizada no bairro de São Cristóvão. Vinham atraídas pela ideologia do progresso, mas 

ao chegar viam-se desamparadas social e economicamente, sendo levadas a servir como 

massa de mão de obra barata para erguer a capita da república que se modernizava com aço 

e concreto. As dificuldades que esses trabalhadores saídos do campo enfrentam para se 

inserir no mercado de trabalho urbano somam-se ao choque cultural, tornando a adaptação 

e sobrevivência na selva de pedra uma missão ainda mais dolorosa.   

  

Esse contingente de nordestinos sem trabalho, sem moradia, e sem dinheiro 

estava condenado a viver acampado nas imediações do local onde havia 

desembarcado. As preocupações, as necessidades e, principalmente, as origens 

eram as mesmas. Os sonhos também. Aos poucos, o movimento foi crescendo, e 

no lugar viram surgir um pequeno comércio de produtos do Nordeste. (NEMER, 

2011, p. 28). 

 

Nemer (2012) nos conta que em meio ao desamparo de já chegarem à capital 

endividados – pois a viagem de caminhão era paga somente após a chegada, retendo-se a 

mala do viajante como garantia – os migrantes vivenciam uma situação de completo 

desamparo social. A falta de emprego, moradia e recursos financeiros, bem como de 

assistência pública, os deixam dependentes da ajuda de parentes já estabelecidos, quando 

estes existem.  

Contudo, com o passar dos anos e a consolidação do espaço, a própria feira passa a 

lhes acolher. Amparando-os com toda sua liberdade de iniciativa, estimulando a 

criatividade na arte da sobrevivência através de um trabalho que, se não lhes faz prosperar 

financeiramente, ao menos lhes traz alegria, conectando-os com seus valores culturais, 

devolvendo-lhes a voz que lhes é suprimida. 
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É através da exposição das vivências e histórias trazidas no caminhão que são 

calcados os pilares que tornam a feira o que é hoje, um entreposto de cultura, comércio e 

lazer. Dotando os serviços e bens lá negociados, com grande valor simbólico, ao ponto de 

impactar os sentidos e sentimentos dos cidadãos que por lá passam, convivem e se 

relacionam. 

Ao traço de miséria que acompanha essa gente em sua luta pela sobrevivência, é 

colocada a marca da segregação, logo na chegada à capital. Como nos explica Nemer 

(2011), pois seu contraste com o “progresso” que emana na cidade lhes condena a exclusão 

e ao desamparo governamental. O progresso demonstrado por Cano (1988), que reorienta o 

crescimento da cidade, lhes isola. Pois a economia de mercado não esclarece como tratar 

uma população de necessitados, como melhor inseri-la na máquina capitalista, mas 

somente como aproveitar-se dela. Marginalizando-as ou lhes empurrando do centro para a 

periferia. 

Por outro lado, como explica Nogueira (2015), a Feira se desenvolve grandemente 

ao longo das décadas promovendo o encontro pacífico de culturas, uma vez que não há 

apenas a comercialização de produtos do nordeste, mas também de toda sorte de produtos 

industrializados. A maior distinção está no público, pois a feira se volta especialmente para 

as camadas mais pobres. Enquanto a valorização da cultura popular atrai cada vez mais 

frequentadores de classes sociais mais abastadas, promovendo, por meio da liberdade 

irrestrita, um espaço democrático de fato. 

São as pressões da classe dominante por meio da mídia e da intervenção policial, 

rotulando a feira como sinônimo de desordem, que impulsionam a formação de uma 

organização política dentro da feira. De modo que surge em 1961 a primeira organização 

em defesa da feira, a União Beneficente dos Nordestinos do Estado da Guanabara, que se 

destina a ajudar os migrantes recém-chegados e, através do diálogo com o governo, 

consegue manter a feira funcionando (NEMER, 2012, p. 18). As tentativas de remoção, 

sempre com apelo da mídia, tornam-se constantes. As disputas pelo controle da 

organização política da feira também, através da criação de novas associações. 

Segundo Nemer (2011), após inúmeras tentativas de intervenção do poder público 

perante este tão grande reduto de nordestinos fora da região Nordeste, surgiu a solução da 

passagem da feira para dentro do Pavilhão de São Cristóvão, antigo centro de convenções 

abandonado, com o projeto de torná-la um parque temático da cultura nordestino no Rio de 

Janeiro. 
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1.2.2 A Nova Feira de São Cristóvão, de 2003 à presente data 

 

É quando a feira de rua passa para dentro do Pavilhão, grande divisor de águas na 

história da Feira de São Cristóvão. O deslocamento territorial acompanha a virada de 

século, e a consolidação das transformações culturais que vinham ocorrendo ao longo da 

década de 1990. As mudanças nos rumos do debate nacional sobre cultura – na academia e 

na política, trazem novos ares na relação do governo com os patrimônios culturais, 

especialmente os patrimônios imateriais e culturas periféricas. Segundo Nogueira (2015) o 

esforço em conceder à Feira de São Cristóvão o título de patrimônio imaterial do Brasil se 

concretiza em 2008, partindo da Associação e apoiado pelo IPHAN. Mas finda ao esbarrar 

nas dissenções internas dos feirantes, que se questionavam quanto a real utilidade de tal 

atribuição.  

Com a intervenção pública, a tentativa de “modernização” dos costumes 

tradicionais – proposta a partir da manutenção da ideologia do progresso – leva a uma 

expressiva transformação na dinâmica da Feira, em direção a elitização do seu espaço. 

Nemer (2011) esclarece que sendo antes totalmente voltada para as camadas populares, o 

centro de tradições nordestinas passa a se voltar mais intensamente para as classes médias 

e altas.  

Como explica Nogueira (2015), isso ocorre porque, com a mudança, há uma 

tentativa de que a Feira se volte para a indústria cultural e o turismo. O papel da inédita 

atuação do Estado, na figura do então prefeito César Maia, bem como da orientação do 

SEBRAE, forçando as transformações necessárias na feira com o discurso de defesa do 

“empreendedorismo”, são peça chave para compreender tal situação. 

A feira passava a ser reconhecida como manifestação da diversidade cultural da 

cidade, tornando-se um ponto turístico e alinhando-se às pretensões do empresariado e da 

classe política. De acordo com Nemer (2011), após esta transição surge a preocupação dos 

feirantes com o medo de transformação da Feira em um shopping center4, reforçada, 

especialmente, pela padronização dos produtos e a mercantilização do espaço. Realidade 

perceptível pela cobrança de tarifas ao acesso, por exemplo. Amplia-se também o espaço 

da indústria cultural em detrimento da cultura popular, ainda que permanecendo latente nos 

 
4 A partir deste momento passaremos a nos referir a expressão aportuguesada Shopping Center sem 

discriminá-la, em virtude do recorrente debate sobre ela que sucederá. 
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novos frequentadores da feira a busca por “valores passados” atribuídos à cultura 

nordestina (NEMER, 2011, p. 100). 

Nesta perspectiva, Nogueira (2015) problematiza a imposição de um caráter de 

genuinidade da cultura, tendo em vista o natural estado de constante transformação 

inerente a própria. Ela evidencia que o caráter mercantil por detrás da defesa de um 

“padrão cultural nordestino”, estereotipado e espetacularizado, ofusca a real dinâmica 

cultural existente na feira. Isso porque o próprio estabelecimento de determinada tradição 

como autêntica, como símbolo de resistência, enquanto teatralização, suprime o caráter 

revolucionário da cultura popular.  

 

Essa problematização do conceito de cultura, que ocorre tanto na antropologia 

como na sociologia da cultura e nos estudos culturais, é fundamental para a 

superação da visão essencialista da cultura e toma por base o pressuposto do 

caráter contraditório e inacabado das culturas que, antes de se apresentarem como 

totalidades coerentes e integradas, revelam assimetrias, fissuras, contradições 

internas e hibridizações. (NOGUEIRA, 2015, p. 11). 

 

As avaliações feitas por Nemer (2011), referentes a aceitação das mudanças, 

apontam uma avaliação predominantemente positiva de satisfação com os resultados da 

transição da Feira para dentro do Pavilhão. Todavia, é importante considerar que tais 

pesquisas excluem a voz dos mais prejudicados com a mudança: os feirantes que ficaram 

de fora do Pavilhão. Nesta perspectiva, desenvolvemos a seguir os resultados da pesquisa 

de campo cerne deste trabalho, a fim de, sobe novos prismas, contribuir com as análises 

existentes, através de referenciais teóricos distintos, para novas percepções da Feira de São 

Cristóvão. 
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CAPÍTULO 2 

UMA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA RECENTE DO CENTRO 

MUNICIPAL LUIZ GONZAGA DE TRADIÇÕES NORDESTINAS, A 

FEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO 

 

 

A história do nosso objeto de estudo se divide em duas partes, o antes e o depois da 

passagem para o Pavilhão de São Cristóvão, como evidenciado anteriormente. O enfoque 

do presente trabalho consiste na análise desse segundo período, mais recente, pelo qual nos 

deteremos neste capítulo, utilizando como fonte principal os resultados da pesquisa de 

campo, expostos no Anexo 1, realizada ao longo do segundo semestre de 2019 e primeiro 

semestre de 2020. 

Conforme levantado na pesquisa de campo, é consenso entre a grande maioria dos 

indivíduos envolvidos com a Feira que a locomoção trouxe mudanças que extrapolaram a 

questão espacial/geográfica, e afetaram especialmente a lógica social e econômica da feira. 

Discutiremos, portanto, estes aspectos econômicas e sociais, bem como suas problemáticas 

e possíveis soluções. 

Segundo dados do IBGE5 de 2010, cerca de 10,08% da população total da cidade 

do Rio de Janeiro é de migrantes vindos da região nordeste do país (637.265 pessoas). 

Dado que para nossa análise consideramos em muito subestimado, tendo em vista a importância 

das gerações de filhos de nordestinos que nasceram no município. Como demonstrado 

anteriormente, os fatores que motivam essa migração são diversos, destacando-se dentre 

eles a problemática do desemprego e da terra. Mas ao chegarem trazem consigo um traço 

comum, sua cultura, que mesmo se transformando através do contato com a cultura local, 

ainda se preserva, criando uma expressiva demanda por bens culturais que reafirmem esses 

traços remanescentes de suas origens.  

 

 

 
5 Disponível em: IBGE/SIDRA, <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-de-

janeiro/pesquisa/23/24007?detalhes=true  >, acesso em 30 de março de 2019. 
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2.1 SUA IMPORTÂNCIA, SEUS ATORES E SEU FUNCIONAMENTO 

 

Além de proporcionar lazer e entretenimento de forma acessível e democrática a 

toda população do Rio de Janeiro, a Feira de São Cristóvão também é fonte de renda para 

uma parcela importante dos nordestinos que compõem a sociedade carioca. Pessoas que, 

muitas vezes sem qualificação profissional, tendo possibilidades escassas de ascensão 

social, conseguem prover o sustento para suas famílias de forma honesta e digna, podendo 

até mesmo encontrar o sucesso profissional.  

Em seu funcionamento podemos distinguir os agentes econômicos que fazem a 

feira em quatro grupos: visitantes, barraqueiros, funcionários e a administração, 

interagindo da seguinte forma: 

Os visitantes que frequentam o espaço assumem custos iniciais como as taxas de 

entrada e estacionamento. Buscam produtos e serviços variados, em sua maioria 

entretenimento e produtos típicos das regiões Norte e Nordeste. Lá encontram espetáculos 

diversos tais como shows de grande e de pequeno porte, bares com karaokês e jukeboxes, 

espaços de literatura, poesia e repente, gastronomia e especiarias regionais.  

Mas não só isso. Também se consome produtos comuns, desde pequenas miudezas 

e souvenirs à grandes mercadorias negociadas a varejo, carnes, mantimentos e utensílios 

para o lar ou para empresas. Que atendem não só a clientela externa, mas especialmente o 

mercado interno, os próprios barraqueiros, o que reforça a dinâmica presente na feira em 

que a todo o tempo comerciantes se tornam clientes. Isso porque com a oscilação das 

vendas, muitas vezes faltam insumos ou até mesmo produtos-finais nas barracas, 

especialmente nos restaurantes. Prontamente a barraqueira repõe seu estoque comprando 

de outra barraca, uma ação comum tendo em vista a variabilidade característica do 

negócio. 

O segundo grupo, é composto pelas donas das barracas, responsáveis diretas pelos 

estabelecimentos. Como demonstra a Figura 1, a maioria trabalha com somente mais uma 

pessoa, mas em alguns casos, trabalham vários funcionários. Muitas dessas pessoas 

trabalham na feira desde muito antes da mudança para dentro do pavilhão. Outras, nem 

chegaram a conhecer as famosas lonas. Algumas contam, orgulhosamente, histórias de luta 

e sucesso, por dela tirar todo o sustento da família. Outras contam apenas de lutas, tendo 

por vezes que cobrir os prejuízos com outras fontes de renda. Ainda assim, nem estas 
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escondem o forte sentimento de respeito e amor pelo lugar. A grande maioria não tem 

sequer o ensino básico, sendo raros os casos de ensino superior completo.  

 

 

 

Os funcionários, em geral, possuem ensino fundamental ou médio e recebem 

rendimentos diários ou semanais, que no fim do mês podem chegar à soma de meio a três 

salários-mínimos – em casos de contratos só para o fim de semana, ou de funcionários da 

gerência, respectivamente, por exemplo. Trabalham nas barracas ou em empresas 

terceirizadas que prestam serviço à Administração do Pavilhão.  

A administração, por sua vez, é formada por uma comissão de trabalhadores da 

feira, eleitos em votação pelos demais pares. Tem a atribuição da gestão do Pavilhão e sua 

representação para a sociedade, instituições públicas e privadas. Arrecadam receita por 

meio das tarifas pagas pelos visitantes (bilheteria e estacionamento) e do condomínio pago 

pelas donas de barraca. São responsáveis pela provisão de energia elétrica, água, limpeza e 

segurança ao Pavilhão, sendo todos serviços terceirizados, e atuam na organização dos 

shows e na divulgação da Feira. Além do comitê, a Administração também é composta por 

uma funcionária comissionada da Prefeitura, que assumiu a gestão desde a saída do último 

presidente, em 2015. 

Esses quatro grupos possuem rotinas de trabalho variadas, mas, em geral, trabalham 

de terça a domingo, de sexta a domingo ou apenas no domingo. Cuidam do abastecimento, 
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das vendas, da organização e divulgação, dos pagamentos a fornecedores e do 

“condomínio” pago pelas barracas, referentes a manutenção do Pavilhão. 

A dinâmica de funcionamento da feira é talvez o fator de maior beleza neste 

trabalho de pesquisa, pela verdade das pessoas nele descritas. Segundo dados não 

conclusivos da Administração, a Feira possui aproximadamente trezentos estabelecimentos 

comerciais6, que funcionam variavelmente de terça à domingo, como já mencionado.  

 

Os dados iniciais da pesquisa apontam que aproximadamente 60% desses 

estabelecimentos são barracas pequenas com até dois funcionários – o que demonstra o 

nível de descentralização do comércio existente. No entanto, apenas uma minoria desses 

estabelecimentos abre as portas em todos os dias de funcionamento, enquanto mais da 

metade (aproximadamente 60%) funciona apenas aos fins de semana. Em parte, pela pouca 

movimentação no pavilhão, ou simplesmente por manter a antiga tradição da Feira, quando 

ainda ocupava as ruas do bairro. Abrindo apenas aos domingos temos barracas de serviços 

mais específicos, geralmente com clientela já fidelizada.  

Tendo em mente a desconcentração do mercado descrita, a formação dos preços se 

torna um fator curioso a ser analisado, especialmente pela diversidade de características 

das pessoas envolvidas. Muitas delas nunca frequentaram qualquer centro educacional para 

receberem capacitação técnica efetiva. Mesmo assim, não só garantem sua subsistência, 

como também prosperaram através do comércio. Atentando para o interessante fato de que 

 
6 Disponível em NOVO SITE DA FEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO, 

<https://novafeiradesaocristovao.com.br/nova-feira-de-sao-cristovao>, acesso em 03 de maio de 2020. 

https://novafeiradesaocristovao.com.br/nova-feira-de-sao-cristovao
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com histórias tão distintas os resultados práticos são muito parecidos, quando não os 

mesmos.  

Há duas lógicas de precificação dos produtos e serviços, que variam geralmente de 

acordo com a capacitação técnica de cada comerciante. A primeira consiste na observação 

do preço médio dos concorrentes, a ser ponderado por uma margem (monetária) de lucro 

estabelecido de acordo com os custos e a competitividade do barraqueiro. A segunda, mais 

técnica, faz o movimento contrário, estabelecendo uma margem (percentual) de lucro a ser 

negociado de acordo com a necessidade e competitividade do comerciante.  

Quanto ao funcionamento da feira ao longo do ano, ele não ocorre continuamente. 

Durante o verão, especialmente nos meses de janeiro a março, o movimento cai 

consideravelmente ao ponto de justificar seu fechamento. O período de maior visitação se 

dá entre os meses de maio a setembro, onde o movimento é impulsionado por datas 

comemorativas como o Dia das Mães (08 de maio) e as festividades juninas. É nessa época 

que muitos barraqueiros arrecadam faturamento suficiente para lhes manterem o restante 

do ano.  

Sobre os shows de grande vulto com artistas renomados, promovidos pela 

Administração no Pavilhão, os barraqueiros (maioria de pequenos e médios 

estabelecimentos) os repudiam. Alegam que as condições estruturais do Pavilhão não 

oferecem segurança suficiente e, além disso, a aglomeração excessiva de pessoas mais 

atrapalha que ajuda o comércio. Ressaltam também que em eventos desse tipo os valores 

culturais presentes na feira são ignorados pelos visitantes, que vem apenas para o show, 

neutralizando o efeito multiplicador do evento. 

Como dito, sendo as barracas menores a maior parcela de estabelecimentos da 

Feira, dentre os formalizados predomina a presença de Microempreendedores Individuais 

(MEI). Nestas condições a assinatura de carteiras de trabalho é baixa, prevalecendo a 

regulamentação por contrato de trabalho. Por outro lado, a geração de receitas tributárias se 

dá pela exigência de apresentação da nota fiscal das mercadorias compradas aos 

fornecedores.  
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2.2 PROBLEMAS RECENTES ENFRENTADOS PELA FEIRA 

 

Identificar problemas é sempre um exercício de dupla análise, em parte composta 

pela reflexão própria, interior, e em parte pela comparação externa. Buscamos tal visão a 

partir da combinação dos relatos dos próprios feirantes, bem como do relato de alguns 

frequentadores assíduos da feira, frente a percepção do pesquisador. 

Dessa maneira, dentre os graves problemas que assolam nosso objeto de estudo o 

de maior destaque a priori é a situação do fornecimento de água e energia elétrica. A cinco 

anos as companhias de distribuição, responsáveis pelos setores na cidade do Rio de 

Janeiro, suspenderam o fornecimento por causa de dívidas milionárias que vinham se 

acumulando, em um esquema de fraude que culminou na prisão do então presidente da 

Associação7.  

Desde então a saída adotada foi a instalação de um gerador na área do próprio 

pavilhão, bem como o abastecimento de água por meio de caminhão pipa. Contudo, uma 

das problemáticas desse sistema é o risco logístico atrelado ao tempo de resposta às 

demandas, ou seja, o desabastecimento e a consequente (e recorrente) falha do sistema 

elétrico.  

Por diversas vezes, enquanto era realizada a pesquisa de campo, pudemos 

presenciar “apagões” dentro do pavilhão, o que corrobora ser este um fato recorrente. 

Contudo, os maiores prejudicados são os comerciantes, que se veem impossibilitados de 

armazenar e conservar seus produtos, como gêneros alimentícios etc. Sendo obrigados a 

elaborarem planos de adaptação a esta situação, que vão desde a opção pelo fornecimento 

diário de material, à retirada para conservação em suas residências (como ainda é feito em 

feiras de rua). 

Além disso, alguns feirantes demonstram desconfiança deste sistema, alegando ser 

este um pretexto para possíveis fraudes por parte da Gestão. Além disso, ainda existem 

denúncias de improbidade acerca da viabilidade da própria estrutura. Laudos de 

engenheiros teriam condenado a rede elétrica do pavilhão e a instalação do gerador, por 

oferecerem risco a todos os frequentadores do local8. Motivo pelo qual diversos eventos 

vêm sendo cancelados após inspeção do Corpo de Bombeiros. Boatos ou fatos, o que se 

 
7 Acessado em < http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/presidente-da-feira-de-sao-cristovao-e-

preso-por-fraudar-consumo-de-agua.html > em 03/03/2020. 
8 É importante ressaltar que tal informação provem do relato dos próprios barraqueiros, e que a 

Administração da Feira não recebeu a equipe de pesquisa para responder as questões propostas. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/presidente-da-feira-de-sao-cristovao-e-preso-por-fraudar-consumo-de-agua.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/presidente-da-feira-de-sao-cristovao-e-preso-por-fraudar-consumo-de-agua.html
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sabe é que esta solução temporária tem se perpetuado, apontando para a intenção de tornar-

se solução permanente.  

 

 

Todavia, como observar-se na Figura 3, nem todas as críticas das feirantes dizem 

respeito a Administração da Feira. A utilização dos recursos arrecadados 

compulsoriamente – os valores das tarifas de acesso (bilheteria e estacionamento) e a taxa 

de manutenção (condomínio) – é questionada no plano da qualidade dos serviços prestados 

pela administração em contrapartida (viabilização do fornecimento de água, energia, 

limpeza e segurança). O que, aliado a falta de transparência, organização e diálogo nas 

contas administrativas, tem reforçado a suspeitas de uso indevido ou desvio de recursos.  

Tal visão se agravou após o incidente supracitado, envolvendo o presidente da 

Associação. Devido ao incidente a liderança da gestão do Pavilhão passou a um cargo 

comissionado, que na opinião dos feirantes, torna-se um problema pela ausência de relação 

da indicada com a feira. Além das denúncias de irregularidades como mudanças no 

Estatuto que viriam sendo feitas sem a participação da comunidade, e que o medo de 
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retaliações desencoraja os feirantes a manifestarem-se devidamente. Por outro lado, as 

próprias barraqueiras assumem haver muita inadimplência no pagamento das tarifas de 

condomínio, o que, contrapondo às suspeitas já relatadas, apontaria para uma situação de 

justa dificuldade na execução de suas funções.  

Além disso, aponta-se para a falta de organização espacial e administrativa do 

Pavilhão, bem como a capacidade ociosa de barracas somada a demanda latente por 

produtos culturais como principais problemas. Estes fatores que atrapalham a identificação 

do público-alvo com suas raízes causam certa dispersão cultural aos frequentadores.  

O primeiro fator seria a desorganização do espaço, no contexto da falta de 

sinalização e de separação das barracas por áreas. Para muitos o Pavilhão se desenvolveu 

como um labirinto onde até mesmo frequentadores assíduos acabam se perdendo, o que 

evidencia a falta de sinalização adequada para situá-los. Atrelado a isso tem-se a dispersão 

das barracas quanto as suas funções, resultando em um caldeirão de barracas com serviços 

muitas vezes distintos, misturadas em zonas que se tornam periféricas pela pouca 

circulação de pessoas. 

O segundo fator seria a subvalorização dos aspectos culturais. Tomando por base a 

riquíssima diversidade cultural das regiões Norte e Nordeste, a homogeneização dos 

produtos e serviços comercializados na Feira, estabelecida pelo projeto inicial de torná-la 

um ‘parque temático’, tem esterilizado o seu potencial produtivo cultural. De maneira que 

há espaço para o maior aproveitamento das raízes culturais nordestinas na feira. 

Unida a tal questão está o problema de capacidade ociosa. Muitas barracas têm se 

mantido fechadas na maior parte do tempo de funcionamento da feira, ou abrem em 

horários atípicos. De modo que existe um potencial de uso dessas barracas a ser explorado. 

Um quadro que se verifica tanto no calendário semanal de atividades do Pavilhão, quanto 

no calendário anual.  

Por fim, um público potencial valioso a ser conquistado são os turistas estrangeiros, 

que para alguns feirantes pode estar sendo inibido pela falta de organização e limpeza do 

Pavilhão. Contudo, atrela-se a isso a exclusão da Feira no circuito turístico da cidade, 

claramente perceptível na ausência de dados sobre ela nos guias turísticos distribuídos pela 

Secretaria de Turismo.  
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2.3 TRANSFORMAÇÕES, PERSPECTIVAS E FUTURO: SOBRE OS 

RUMOS QUE A FEIRA TEM TOMADO 

 

Os relatos apontam para a predominância da percepção de uma atuação pouco 

expressiva do Governo Municipal para com a feira. Entretanto, as possiblidades de atuação 

desta, são vistas como uma via solucionadora para grande parte dos problemas do 

Pavilhão. A possibilidade de um acordo que garantisse o repasse de verbas para melhoria 

do espaço, implementação de linhas de crédito aos estabelecimentos e intermediação com 

instituições que oferecessem capacitação técnica à administração e às barraqueiras, 

sobrevive como esperança na mente de muitos trabalhadores. 

 No plano da valorização dos aspectos culturais, há uma solução fácil e prática que 

é o maior aprofundamento com os traços culturas das microrregiões do Norte e Nordeste. 

Suas peculiaridades culturais e gastronômicas presentes em cada estado, por exemplo, 

tendo em vista a multiplicidade das origens de cada barraqueiro. É factível o incentivo a 

que cada um busque explorar mais as características típicas de suas regiões.  

E, atrelado a isso, há a necessidade de manutenção da tradição da feira. Uma vez 

que, passada para dentro do Pavilhão, sua institucionalização congela os mecanismos de 

reprodução da principal característica da feira, a atuação preponderante dos nordestinos. 

Sem o estabelecimento de meios de abertura que permitam a entrada de novos feirantes 

“nortistas”, que mantenham de pé e ampliem as tradições, ela tenderá ao enfraquecimento. 

Tais soluções passam pela maior organização política dos agentes econômicos da 

feira. Pois sem conscientização e articulação política entre os feirantes, torna-se impossível 

a melhor sociabilidade e organização dentro do Pavilhão. O desafio, por tanto é o 

estabelecimento de iniciativas criativas de organização política dentro deste espaço, a fim 

de estabelecer consensos que permitam traçar um futuro para o Centro de Tradições 

Nordestinas. 
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Os dados mostram que os feirantes – estes sertanejos que, portanto, são, antes de 

tudo, fortes (CUNHA, 1984) –, seguem otimistas quanto ao futuro da Feira. Acreditam que 

ela permanecerá como está. Que melhorará com o fim da atual crise econômica, e que será 

mais bem amparada em um novo mandato político, seja municipal, estadual ou até mesmo 

federal.  

Durante a revisão bibliográfica e por repetidas vezes nas entrevistas uma questão se 

manifestou, o temor de que a Feira venha a se tornar um “Shopping Center”. Quanto a esta 

questão as opiniões são divergentes. Alguns projetam o estabelecimento de uma nova 

gestão do Pavilhão, composta por uma equipe de especialistas em administração ou 

turismo, por exemplo, materializando a transição para uma gestão privada do Pavilhão. O 

que, segundo esta perspectiva, melhoraria a questão organizacional e ampliaria o lado 

social do lugar.  

Contudo, tal expectativa é compartilhada por poucos. A expectativa predominante 

está na perpetuação da Feira de São Cristóvão como é hoje, distinguindo-se apenas pela 

solução dos problemas mais graves anteriormente citados. Uma feira mais pujante e mais 

acessível, usufruída cada vez mais pela população carioca.  
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CAPÍTULO 3 

FEIRA E CULTURA: UMA PROPOSTA DE DEBATE TEÓRICO 

PARA OLHAR A FEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO COM NOVAS 

LENTES 

 

 Tendo como ponto de partida a Feira de são Cristóvão, este capítulo tem por 

orientação trazer uma pesquisa acerca do papel da cultura para o desenvolvimento. Trata-

se de uma revisão bibliográfica tendo como base o pensamento de Celso Furtado. 

Buscamos evidenciar, ainda que de forma não tão profunda, mas em certo grau abrangente, 

a complexa dialética existente neste tema, e como ela se manifesta nos problemas da Feira 

citados anteriormente. Tratando-se de um campo multidisciplinar, procuramos com outras 

fontes das ciências sociais estabelecer um diálogo com a ciência econômica, um 

refinamento fundamental para o alcance do objetivo proposto.  

Vale ressaltar que a dualidade surge já no campo da economia da cultura, onde há a 

preponderância de uma corrente dominante (baseada na teoria neoclássica), em 

contraposição à corrente baseada nos estruturalistas, cujo esforço de exposição se dará de 

forma diluída a partir da exposição do pensamento de Celso Furtado. Pensamento que 

ultrapassa a concepção de cultura como mera mercadoria, elevando-a a patamares mais 

altos de importância social e econômica. Essa contraposição, é evidenciada à medida que 

discorremos acerca da conceituação do termo desenvolvimento, ao evidenciar as diferenças 

nos debates sobre os caminhos para o desenvolvimento, uma distinção crucial para a 

compreensão dos meios para atingi-lo. 

É quando a dualidade fundamental se apresenta, a grande distinção entre ambas as 

correntes, contida na oposição entre cultura popular e indústria cultural. Voltamos então à 

Feira, para responder a última questão evidenciada no capítulo anterior, discorrendo sobre 

o receio, especialmente daqueles que dela vivem, de que a Feira venha a se tornar um 

Shopping Center. 
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3.1 UMA BREVE CONCEITUAÇÃO SOBRE ASPECTOS TEÓRICOS DA 

ECONOMIA DA CULTURA 

 

 Como procuramos expor, desde sua origem, a Feira de São Cristóvão foi um 

mercado construído socialmente, como fruto dos anseios populares – sem qualquer 

imposição da esfera pública ou privada. Assim como a setenta anos atrás, a grande maioria 

dos visitantes que adentram os portões do Pavilhão não buscam apenas mais uma refeição, 

nem tão pouco mais uma mercadoria qualquer para o dia a dia. Mas sim, o fazem buscando 

uma refeição tradicionalmente nordestina ou uma mercadoria que lhe recorde boas 

lembranças, seja da sua terra natal, do seu passado ou de aspectos que com ele se 

relacionam. Não é o simples ato de comprar por mero impulso, mas uma ação movida pela 

força da memória, da tradição e da cultura que pulsam em seu corpo, conscientizando-lhe 

da importância de seu consumo. 

 Por esse motivo, os bens e serviços lá comercializados são carregados de valor 

intrínseco – atributo incorporado ao bem que é independente das forças de mercado, e se 

mostra constante ao longo do tempo (FLORISSE & VALIATI, 2009, p. 66). Tal 

propriedade é o que caracteriza bens e serviços como “bens culturais”. Nos deteremos um 

pouco mais na análise desses produtos conforme a corrente dominante, pois como nos 

explica Stefano Florisse e Leandro Valiati (2009), esses bens e serviços culturais assumem 

um papel importante como agregadores de valor à sociedade. Segundo os autores, eles se 

dividem em bens culturais tangíveis e intangíveis. Correspondente àqueles que possuem 

atributos físicos – colaborando na criação de capital humano, físico e natural – ou atributos 

simbólicos – cooperando para a formação social dos indivíduos enquanto grupo. Dessa 

forma, são positivos ao ambiente econômico por elevarem a satisfação da sociedade como 

um todo ao atingirem o coletivo, agregando valor de forma permanente. 

A produção desses bens é caracterizada por ter custos fixos e custo marginal iguais 

a zero, com retornos crescentes à escala. Enquanto, em virtude do grau dos investimentos 

iniciais, possuem elevado custo médio, que determinarão seu preço. É no processo de 

criação que está internalizada toda a inovação, e atrelada a sua produção está a produção de 

bens-públicos não-rivais, gerando externalidades positivas. Em virtude destas 

peculiaridades, “a formação dessa indústria envolve numerosa utilização de mão-de-obra e 
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recursos, por vezes consagrando o que é patrimônio ou ainda valorizando os fluxos de 

serviços culturais não-patrimonializados”. (FLORISSE & VALIATI, 2009, p. 73).  

Ampliando o olhar, Durand (2009) evidencia o efeito desses atributos no tempo. 

Pelo que, ao estoque de bens culturais que transpassam gerações viabilizando outras 

atividades culturais, dá-se o nome de Capital Cultural. E quando são apropriados pela 

população em sentimento de pertencimento, tornam-se Patrimônio Cultural, pois já não 

agregam valor econômico apenas aos bens culturais, mas também ao espaço urbano onde 

estão situados. Por sua vez, os patrimônios culturais também se distinguem entre fazeres 

culturais que não se expressam fisicamente – cuja sobrevivência está atrelada a sua 

manutenção através da transmissão às gerações seguintes – e os que se expressam 

fisicamente – detendo certa perpetuidade intrínseca – sendo classificados como patrimônio 

morto e patrimônio vivo, respectivamente. Por fim temos destacam-se os conceitos de 

hibridez cultural, que é a apropriação eruditizada da cultura popular por meio da indústria 

cultural, e poder de chancela que diz respeito ao poder ou capacidade de classificar e 

atribuir prestígio a determinado feito/entidade cultural. 

Os depoimentos que reproduzimos no Anexo I deste trabalho parecem nos 

esclarecer a importância da Cultura Nordestina para a Feira, pois é por meio dela que a 

feira se reproduz enquanto verdadeiro patrimônio vivo do Rio de Janeiro. Diferentemente 

do que se pode pensar, a Feira sempre esteve muito além das paredes do Pavilhão de São 

Cristóvão. Como buscamos demonstrar, por suas próprias características, desde sua origem 

o que há de importante nela está constituído pelo traço cultural e de resistência, que se 

manifestam nas coisas, perpassando-as, incorporando os costumes, estabelecendo a 

tradição. Esse é o alicerce da Feira, o valor intrínseco de suas mercadorias contido nos 

traços culturais nordestinos, e sem isso não haveria real distinção dentre ela e as demais 

feiras do município do Rio de Janeiro. 

Para Durand (2009) a cultura se manifesta como fator de crescimento econômico 

por meio da construção de distritos econômicos-culturais, ao estabelecer potenciais cadeias 

e arranjos produtivos locais, dinamizadores da demanda interna. Através da agregação de 

valor na produção com maior impacto social, formando lugares de socialização e inclusão, 

em um processo de valoração cultural e econômica das áreas em questão (FLORISSE & 

VALIATI, 2009, p. 73). Pelo que Furtado corrobora que o “maior acesso a bens culturais 
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melhora a qualidade de vida” (FURTADO, 1984, p. 32), ao possibilitar o aumento do bem-

estar social e do desenvolvimento social e econômico para a comunidade. 

Contudo, Furtado (1984) alerta para a necessidade de atenção pois, quando em um 

grande mercado, a produção de bens culturais associada a indústria cultural promove a 

uniformização dos padrões de consumo, impondo barreiras a criatividade e a inovação. 

Provocando a mutilação da identidade cultural por meio da importação de símbolos, 

elementos que enfraquecem nossas raízes culturais. De forma que o pensamento de 

Furtado propõe uma nova percepção da cultura que extrapola a visão mercantilista, 

relacionando-se diretamente com sua percepção multidisciplinar do desenvolvimento. 

Logo, para compreender tal perspectiva, cabe-nos primeiramente esclarecer os parâmetros 

do desenvolvimento estabelecidos por este intérprete da sociedade brasileira. 

 

 

3.2 A RELAÇÃO ENTRE CULTURA E DESENVOLVIMENTO 

 

A lição observada na Feira nos desperta para reflexões importantes acerca do 

cenário cultural e o papel da cultura para o desenvolvimento. Analisando tal aspecto em 

maior escala – a fim de estabelecer uma relação entre o macrocosmo da sociedade 

brasileira e o microcosmo da feira – Celso Furtado (1984) propõe que a Cultura, além de 

ser um elemento essencial para a formação de uma sociedade, é também solução crucial 

tanto para os problemas internos do Brasil, quanto para as relações de dependência externa. 

A concentração da renda e da terra, as contradições entre os padrões de consumo e de 

acumulação, o atraso político e o consequente empobrecimento da população, são apenas 

alguns exemplos de destaque na problemática interna brasileira associada à cultura. 

 

O debate sobre as opções do desenvolvimento exige hoje uma reflexão prévia 

sobre a cultura brasileira. [...] Devemos, portanto, começar por indagar as relações 

que existem entre a cultura como sistema de valores e o processo de 

desenvolvimento das forças produtivas, entre a lógica dos fins que rege a cultura, e 

a dos meios, razão instrumental inerente à acumulação. (FURTADO, 1984, p. 31). 
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 Todavia, é importante ter em vista que em Celso Furtado o termo Desenvolvimento 

assume caráter distinto, frente ao usualmente utilizado pela ciência econômica. Segundo 

Bonente (2012), a concepção comumente aceita de desenvolvimento confunde-se com a 

noção de desenvolvimento capitalista – ou crescimento econômico, como afirma Furtado 

(2008) – pressupondo, implicitamente, um juízo de valor sobre o passado e o presente de 

determinada sociedade, que ateste a transição de um estágio “pior” de acesso a bens 

materiais, para um estágio de mais fácil acesso, portanto “melhor” 9. 

Por sua vez, na análise do ex-ministro da cultura, o real conceito de 

desenvolvimento poderia ser sintetizado como liberdade para inovar, manifesta no 

“reencontro com o gênio criativo de nossa cultura e como a realização das potencialidades 

humanas” (FURTADO, 1984, p. 30). Tal conceito surge de uma análise revisionista 

holística das origens deste conceito, intrinsecamente ligado ao conceito de Progresso, que 

surge com as Revoluções Burguesas construtoras da sociedade ocidental moderna.  

Furtado (2008) interpreta estas revoluções enquanto processo de invenção cultural 

onde, no campo do conhecimento, passou a predominar o empirismo e o racionalismo. 

Além de pôr fim ao Absolutismo na Europa, estas correntes propiciaram a superação dos 

conflitos entre grupos antagônicos através da ideologia que permitiu a coesão social, 

baseada na promessa de melhorias futuras, a ideologia do Progresso. A ela estão 

associados dois fatores: acumulação e modernidade. Por modernidade define-se a 

diversificação do consumo possibilitada pela divisão internacional do trabalho, enquanto o 

termo acumulação é apresentado como sendo a condição fundamental para o Progresso. 

Funcionando como solução única para os problemas das massas, enquanto a 

Representatividade se estabelece como expressão legitimadora da nova forma de 

dominação social (FURTADO, 2008, p. 99-101). 

Porém a história não corrobora tal hipótese, pelo que Furtado (2008) busca 

demonstrar que a relação causal entre acumulação e progresso se dá de forma inversa. 

Segundo ele, são as mudanças no sistema de dominação que aceleram o processo de 

acumulação, uma vez que o progresso se dá por meio de saltos culturais, quando se 

contrapõe um sistema cultural insurgente ao que outrora existia, modificando-o cabalmente 

 
9 Pelo que Bonente ainda esclarece que: “O trânsito de um estágio mais baixo de desenvolvimento para um 

mais alto significa, portanto, a predominância mais ampla da lógica capitalista na existência social (e não a 

passagem do pior ao melhor, seja lá como esses estados possam ser definidos).” (BONENTE, 2012, p. 19) 
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– mesmo que podendo ainda manter alguns traços passados. Dessa maneira, a 

transformação social é alcançada através dos conflitos sociais e da atividade política que, 

gerando transformações estruturais, possibilitam novos impulsos de criatividade cultural, 

permitindo a modificação dos processos de acumulação no âmbito das forças produtivas. 

De modo que o termo Progresso, na verdade, deveria significar a transformação 

qualitativa da sociedade (FURTADO, 2008, p. 103-104). 

 

Da mesma maneira como a ideia de progresso transformou-se em alavanca 

ideológica para fomentar a consciência de interdependência em grupos e classes 

com interesses antagônicos, nas sociedades em que a revolução burguesa destruíra 

as bases tradicionais de legitimação do poder, a ideia de desenvolvimento serviu 

para afiançar a consciência de solidariedade internacional no processo de difusão 

da civilização industrial no quadro da dependência. (FURTADO, 2008, p. 105). 

 

Já o termo desenvolvimento, por sua vez, assume papel de destaque a partir da 

implementação do economicismo à velha lógica do Progresso. Segundo Furtado (2008), 

ele se manifesta como objetivo fugaz de imitação das nações com padrão de consumo 

elevado. Veladamente, assume papel validador para que a industrialização se desenvolva 

de forma dependente, como argumento favorável ao estabelecimento de uma produção 

nacional comandada externamente. É através desse economicismo que a população passa a 

ser vista não mais como objetivo maior da sociedade, mas unicamente como recurso 

produtivo, ignorando-se, dentre outras coisas, seus interesses enquanto grupos sociais. 

Isolando ainda mais a população, já subordinada. 

A ideologia do progresso, destrinchada por Celso Furtado, é uma realidade palpável 

a qualquer cidadão brasileiro. Estando ela fixada no pavilhão nacional. Entretanto, sua 

análise nos lembra que tais aspectos, como explicados, inviabilizam as transformações 

sociais. Ao agravarem as questões sociais, geram uma instabilidade intrínseca, cuja 

consequência é a persistente indução da sociedade ao autoritarismo, grande inibidor do 

verdadeiro desenvolvimento. O qual Furtado conceitua como a “capacidade para criar 

soluções originais aos problemas específicos [da sociedade]”. (FURTADO, 2008, p. 110). 

O autor acrescente que tal desenvolvimento deve ocorrer de forma endógena, 

voltando-se para a expansão do mercado interno. Contrapondo-se, então, a oposição 

‘endividamento externo X soberania’, imposta pela posição de fragilidade do país no 

mercado internacional. “A endogeneidade outra coisa não é senão a faculdade que possui 
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uma comunidade humana de ordenar o processo acumulativo em função de prioridades por 

ela mesma definidas”. (FURTADO, 1984, p. 108). 

Ainda assim, segundo o pensamento furtadiano, a falta mais marcante no caso 

brasileiro é a do desenvolvimento político, em outras palavras, a falta de capacidade de 

criar soluções originais para os problemas políticos. Tal capacidade tem por prerrogativa a 

atuação de lideranças fortes, alicerçadas nos valores populares, bem como a maior 

participação da população na esfera política, atuando dentro do processo decisório, uma 

vez que é do povo que emana a maior fonte de criatividade.  

Especialmente nesta esfera, segundo Furtado (1984), para que ocorra tal 

afloramento da criatividade, é fundamental que haja redução da desigualdade social e 

defesa da liberdade criativa. O que requer a remoção de obstáculos à esta liberdade, por 

meio de políticas públicas próprias para tais fins. Já para a maior conexão entre a 

população e seus representantes é preciso estabelecer, nos representantes, o 

aprofundamento nas raízes históricas da cultura brasileira, bem como a abstenção da lógica 

dos meios como princípio norteador. 

 

 

3.3 A IMPORTÂNCIA DAS RAÍZES CULTURAIS NA CONSTRUÇÃO 

DA IDENTIDADE NACIONAL 

 

Cabe-nos agora discorrer acerca da formação da identidade nacional e sua 

importância para o desenvolvimento brasileiro. Bem como refletir o porquê de a cultura 

nordestina ser tão importante para essa construção. Tendo em vista que, em um panorama 

histórico, é na virada do século XX que a ideia de cultura, antes vista de forma superposta 

pela ideia de civilização, assume destaque cada vez maior como elemento construtor da 

identidade nacional (HOLLANDA, 2012, p. 16). Assim como o próprio termo nação 

enquanto definição, que se consolida no debate público muito recentemente, na perspectiva 

histórica brasileira, ganhando destaque somente após o fim do império.  
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Como Oliveira (2002) nos conta, é uma compreensão que se dissemina no início do 

século XX, durante a Primeira República, por intermédio da cultura literária e científica da 

época. É o escritor Euclides da Cunha que, movido pelo particular conflito interior que lhe 

acomete durante a cobertura jornalística da Guerra de Canudos, inicia este debate por meio 

de sua obra “Os Sertões” (1902), ao discorrer sobre a “autêntica gente brasileira”, o povo 

sertanejo. (OLIVEIRA, 2002, p. 512).  

De acordo com Furtado (1984), a raiz cultural portuguesa traz ao Brasil a 

efervescência do pensamento liberal burguês, e se perpetua nas classes dominantes por um 

processo cultural de retroalimentação continuada na matriz europeia. Deste processo de 

retroalimentação cultural emana a mentalidade dependente, que prepondera nas elites 

locais, limitando-as ao papel quase exclusivo de consumidoras da metrópole, não só no 

âmbito comercial, mas nos mais diversos âmbitos da vida em sociedade. É através desse 

pensamento que são construídas as estruturas sociais da nação. 

Entretanto, Souza (2009) esclarece que essa cultura provinciana das elites reproduz 

um cientificismo que se contrapunha à realidade social do país, encobrindo a miséria de 

crueldades incontáveis. Pois, de tão distantes da realidade, estas ideias formavam uma 

moral social errônea, que quando inseridas na formação do estado, provocam o 

distanciamento entre o conteúdo e propósito das instituições e as necessidades coletivas. 

Normatizando a segregação de classes ao impor abismos fictícios que mascaram toda sorte 

de racismos contra as populações mais necessitadas. “Transplantando formas e instituições, 

imitando a Europa em modos, estilos de civilização, este Brasil firmou distância cada vez 

maior em relação ao seu povo humilde, impedindo a formação de uma identidade 

nacional.” (SOUZA, p. 148, 2009). 

No centro do debate intelectual da virada do século XX impera o Modelo Científico 

Determinista, predominante nas academias e na comunidade científica da capital, 

prescrevendo que todas as sociedades de natureza tropical e raça miscigenada estariam 

sentenciadas à involução da barbárie, sem qualquer alternativa de progresso ou civilidade. 

Pensamento este, que se soma a herança escravista e o complexo de inferioridade existente 

nas elites, fazendo crescer o nojo com que estas enxergam o povo, ampliando cada vez 

mais o abismo que os separa. Como esclarece Oliveira (2002): “O conceito de sertão era 

compreendido da forma mais pejorativa possível, desqualificando a terra e a humanidade a 
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ela relacionada, reconhecendo neles a impossibilidade de qualquer desenvolvimento rumo 

à civilização.” (OLIVEIRA, 2002, p. 512). 

Por outro lado, ainda segundo Furtado (1984), é esta exclusão das massas populares 

que as concede o caráter livre, independente e inovador de sua formação cultural. Pois, por 

não estarem condicionadas diretamente aos movimentos dos centros metropolitanos, 

encontram espaço para transformarem-se autonomamente. A exclusão cultural da grande 

parcela da população permite a construção de uma cultura genuinamente brasileira, 

diversificando-se em suas diferenciações regionais. 

Para Souza (2009), ao trazer à tona o problema, o conflito de uma cultura dualista 

que torna o Brasil carente de identidade, Euclides expõe uma sociedade que rejeita a si 

mesma, onde convivem dois grupos distintos, nomeados por ele como o “Litoral” e o 

“Sertão” – traduzidos pelo renomado escritor Ariano Suassuna como as Elites, ditas 

“civilizadas”, e o Povo, visto por elas como “pobre, inculto, mestiço e interiorano”10. 

Negando a miscigenação e os demais atributos que compõem as raízes do povo brasileiro, 

logo, abarcando a todos, o projeto de Nação torna-se inalcançável. Como o autor esclarece, 

“nação é conceito que incorpora uma identidade coletiva feita de orgulho e afirmação. 

Fenômenos inexistentes no Brasil racista e alienado.” (SOUZA, 2009, p. 147).  

Segundo Oliveira (2002), a solução deste conflito surge na concepção do “mito da 

brasilidade sertaneja”. Por meio do simbolismo mítico, Euclides da Cunha pressupõe a 

superação do determinismo através da sacralização da cultura sertaneja. Representando os 

rincões do Brasil como a “paisagem nacional”, onde, por temporalmente desmedida e do 

estrangeirismo isolada, florescera a legítima cultura brasileira. Apresentando o retrato do 

“homem nacional”, o qual sendo fruto da miscigenação – forjado no combate com a dura 

natureza, sobrevivendo e adaptando-se a ela – torna-se mestiço forte, carregado de nobres 

virtudes.  

É enxergando no Sertão e no homem do campo os traços e marcas de um Brasil 

Profundo que surge, através do mito, a semente da identidade nacional, desenvolvendo-se e 

se expande nos anos seguintes. Oliveira (2002, p. 536) classifica a existência de uma 

brasilidade sertaneja como algo essencial à formação histórica do Brasil enquanto nação. É 

nesta perspectiva que a cultura nordestina mostra sua importância. Pois, ao emanar da 

 
10 Entrevista concedida ao programa Roda Viva, Disponível em: 

 <https://www.youtube.com/watch?v=WUjcJNtSaqU>, acesso em 22 de março de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=WUjcJNtSaqU
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população sertaneja, assume papel de destaque ao conservar consigo os traços e a 

originalidade formadora desse país. Disseminada ao longo do século passado por todo o 

território nacional, através dos movimentos migratório supracitados. 

 “O sertanejo é, antes de tudo, um forte” (CUNHA, 1984, p. 51)11. Essa grande 

afirmação, que sintetiza em uma frase o fundamental na obra de Euclides da Cunha, e de 

tantos outros nacionalista, também sintetiza os valores que permeiam a cultura nordestina. 

Razão norteadora da arte de tantos poetas repentistas e cantadores, de escritores e 

comerciantes comuns, também presente na vida dos porteiros e cozinheiros, que 

construíram este país.  

Valores cruciais para combater a asfixia do “Brasil Real” pelo “Brasil Oficial”, 

comentada por Ariano Suassuna. Onde, sob o imperativo do racismo, injustiças mil são 

cometidas por esse Brasil rico e urbano contra o Brasil pobre e humilde. Encobertas pela 

barreira da indiferença coletiva que compõe o mistério da insensibilidade social. 

Insensibilidade endossada pela indústria cultural, grande instrumento de perpetuação da 

sociedade capitalista pós-industrial. Esses valores nordestinos são princípios para a luta 

contra a morte do povo em sofrimento e sem causa, a tragédia da incompreensão, nutrida 

por essa progressiva alienação, a “alienação brasileira”12.  

Discorramos agora acerca desse instrumento de alienação e seus mecanismos, bem 

como sobre as sutilezas que o mascaram até mesmo de olhares mais atentos. 

 

 

3.4 SOBRE A INDÚSTRIA CULTURAL E A CULTURA DO POVO: 

DISTINÇÕES E CONCEITOS 

 

O termo cultura de massa carrega certa ambiguidade dentro de si, passível de sério 

risco de inversão de sentidos. Isso porque ao nos referirmos a “cultura de massa” não 

estamos nos referindo a uma cultura do povo, formada no seio da coletividade de maneira 

 
11 CUNHA, Euclides da. Os Sertões. São Paulo: Três, 1984. Disponível em  

< http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000091.pdf > acesso em 17 de abril de 2020. 
12 DE SOUZA., 2009, p. 153-154. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000091.pdf
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tão pujante que emane para a massa. Pelo contrário, o termo nomeia uma cultura peculiar, 

concebida segundo uma lógica de produção e imposta à massa da população. Duarte 

(2010) nos esclarece a dificuldade da compreensão desta questão. Pois, de modo geral, a 

cultura de massas está presente em toda parte de modo bastante impactante, direcionando e 

definindo as opiniões e ações da população em caráter alienador, limitando a compreensão 

e reflexão inerentes aos indivíduos. Uma atuação quase onipresente que, já banalizada, 

passa despercebida. 

Segundo o autor os primeiros a explicitarem estas questões foram os filósofos T. 

W. Adorno e M. Horkheimer, na obra Dialética do Esclarecimento (1947), uma crítica a 

indústria cultural que crescia vertiginosamente no pós-segunda-guerra. Em lugar da 

expressão cultura de massas, esses autores adotam o termo ‘Indústria Cultural’, expressão 

de compreensão mais fácil, com significado explicito no próprio nome. Tratando-se da 

produção cultural em nível industrial, ou seja, o estabelecimento de uma produção 

padronizada e em grande escala, de bens culturais passíveis de reprodução, tendo por 

finalidade norteadora o lucro.  

Para Duarte (2010) um dos aspectos fundamentais da indústria cultural está na 

associação do entretenimento ao fazer cultural. Atrelado ao surgimento do 

‘entretenimento’ enquanto demanda social, está a distinção entre tempo de trabalho e 

tempo de lazer.  Como o autor destaca, distante do modo de produção capitalista, o termo 

‘lazer’ muitas vezes perde totalmente o seu sentido. Isso porque em determinadas culturas 

o que predomina é a interpretação do trabalho como meio integrado e inerente à vida, pelo 

qual o ser humano se realiza.  

Todavia, a superexploração do trabalho que se coloca com o advento do 

Capitalismo Industrial finda esta concepção do trabalho, restringindo e transformando seu 

entendimento a meio de subsistência. Ou seja, um mal necessário para a sobrevivência do 

homem. Com as conquistas trabalhistas o termo é novamente ressignificado, é quando as 

condições básicas para o desfrute do ócio passam a ser entronadas como objetivo maior do 

trabalho13, impulsionando o crescimento de serviços de entretenimento nas metrópoles 

capitalistas. 

 

 
13 DUARTE, 2010, p. 15-17. 
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[...] como as novas massas urbanas tinham perdido o gosto pela cultura popular, 

ambientada no campo e, ao mesmo tempo, descoberto uma nova capacidade de 

tédio, passam a exigir da sociedade um tipo de cultura adequado a seu próprio 

consumo. Para satisfazer a demanda do novo mercado, criou-se uma nova 

mercadoria: a cultura de Ersatz [substituição/rd], o kitsch14, destinada aos que, 

insensíveis aos valores da cultura genuína, estão contudo ávidos pela diversão que 

só algum tipo de cultura pode oferecer. (GREENBERG, 2001, p. 32 apud 

DUARTE, 2010, p. 21). 

 

O grande salto para a indústria cultual se dá com a invenção dos aparelhos de 

comunicação em massa – o advento das gravações sonoras, das transmissões de rádio e do 

cinema – e seu consequente barateamento, tornando estas tecnologias acessíveis. Mas é o 

vultoso aporte de capital na indústria cinematográfica para criar a Hollywood do Cinema, 

na década de 1920, que marca a fundação da indústria cultural (DUARTE, 2010, p. 102).  

Por outro lado, a própria ideia de cultura também se modifica ao longo da história. 

Hollanda (2012) explica que neste mesmo período do século XX a visão da cultura como 

elemento civilizacional ou construtor da identidade nacional, passa a ser interpretada sob a 

distinção de classes, como instrumento de adestramento para inserção nas classes elitistas.  

 

Assim, Huyssens define a ideia de cultura, a noção de cultura desenvolvida pela 

ideologia modernista, como um grande divisor entre uma cultura alta e uma cultura 

de massa ou popular, coisa que não havia antes, nem na Grécia, nem na Idade 

Média.” (HOLLANDA, 2012, p. 17). 

 

Distinguindo-se entre um código de elitização, restrito pela capacidade de 

compreensão enquanto arte, e as culturas populares e de massa, muito mais acessíveis por 

serem destituídas de requintes ou complexidade. Para Hollanda (2012), com a virada para 

o século XXI e consolidação dos sistemas de comunicação em escala global, a cultura 

passa a ser entronada. Através dos processos de hibridização, estas culturas acessíveis se 

complexificam, assumindo novo papel na sociedade capitalista transnacional, na 

reformulação das cidades e dos mercados, e ganham centralidade na economia global, 

consolidando-se como instrumento de poder. 

 
1414 “A palavra de origem alemã designa um objetivo de forte apelo sensível e emocional que poderia ser 

identificado, na maior parte das vezes como uma espécie de fraude, já que nunca é o que parece ser. Ela 

agrada as camadas mais amplas da população sem ter necessariamente (aliás, quase nunca o tem) um 

enraizamento na cultura propriamente popular.” (DUARTE, 2010, p. 21) 
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A consolidação da compreensão moderna de cultura, conforme Hollanda (2012), se 

estabelece em meio a ampliação dos espaços pelo rompimento das barreias à informação, 

quando a cultura popular, produzida pelas minorias, começa a conquistar espaço no grande 

mercado, ao ser cada vez mais apropriada pela indústria cultural, já bastante associada à 

comunicação. É quando a cultura também se consolida como instrumento de transformação 

social, ao permitir a visibilização da produção cultural das populações periféricas ou 

marginalizadas – a exemplo da produção cultural que emana das favelas ou dos rincões 

mais longínquos do país, e populariza-se nas metrópoles. “A rápida expansão desse 

processo consolida as práticas do uso da cultura como recurso, no sentido de promover a 

autoestima, a geração de emprego e renda e a inclusão social nas periferias e populações de 

baixa renda das grandes cidades.” (HOLLANDA, 2012, p. 23). 

Ao mesmo tempo, o aproveitamento da arte pelo capital industrial estabelece a 

subordinação cada vez maior do fazer cultural à lógica de mercado, tanto financeira, 

pautada pelo lucro, quanto ideológica, com vis a reprodução do sistema. Aproveitando-se 

da necessidade humana do fazer cultural, propõe o esvaziamento da complexidade da arte 

para ampliar sua base de consumidores.  

Nessa perspectiva, conforme a análise de Duarte (2010), Adorno propõe cinco 

propriedades dos operadores da indústria cultural que explicitam aspectos qualitativos das 

mercadorias culturais dos produtos da indústria cultural. São eles: a Manipulação 

Retroativa, a Usurpação do Esquematismo, a Domesticação do Estilo, a 

Despotencialização do Trágico e o Fetichismo das Mercadorias Culturais; os quais 

discorreremos a fim de estabelecer uma melhor análise desta indústria. 

O primeiro deles, a Manipulação Retroativa, diz respeito ao condicionamento da 

produção cultural à demanda, de maneira depreciada. Pois, visando o lucro, há um 

esvaziamento da qualidade dos produtos, de maneira a nivelá-los por baixo no tocante a 

forma e conteúdo, para torná-los mais acessíveis. Com isso busca-se aumentar a base de 

consumidores e evitar que se eleve o gosto da população, o que acarretaria elevação dos 

custos de produção. Todavia, implícito a este esvaziamento está a imposição de padrões de 

comportamento, cuja real finalidade é a manipulação ideológica em favor da perpetuação 
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do estado vigente das coisas pelo estímulo à “apatia das massas diante da situação precária 

em que elas se encontram no capitalismo tardio”15. 

Atrelado a tal fenômeno está a Usurpação do Esquematismo, que é o processo que 

caracteriza a apropriação, pela indústria cultural, da capacidade do indivíduo de interpretar 

a realidade, o mundo que o rodeia e a si mesmo. Por meio da conceitualização prévia e a 

padronização (esvaziada) das mercadorias culturais, a indústria cultural assume o papel de 

significação dos objetos sensíveis aos seus ideais e estabelece uma “arte” totalmente 

previsível. Ao ponto de fornecer, em suas mercadorias, a interpretação do mundo 

perceptivo, com intuito de direcionar as ações dos seus consumidores, a massa16. 

Por Domesticação do Estilo, está a ruptura entre a oposição universal-particular, 

que leva ao esvaziamento do estilo, com a sobreposição do estereótipo. Nos produtos da 

indústria cultural a mensagem ideológica e o condicionamento da assimilação levam o 

processo natural de coerção do estilo ao seu ápice. Ao se colocar como identidade 

universal, esse estereótipo atua esmagando a individualidade, tanto do estilo quanto do ser, 

de modo que a individualidade do sujeito passa a ser suprimida pela universalização das 

relações estabelecidas. 

Posto estes três mecanismos, temos a Despotencialização do Trágico, que diz 

respeito ao processo de massificação que tira da arte a capacidade de propor o 

desenvolvimento do ser por meio da experiência do sofrimento como elemento de 

superação, de redenção. Em outras palavras, o sofrimento, enquanto meio de construção da 

personalidade, deixa de ser potencializado devido a anestesia social, incutida na 

pseudoindividualidade disseminada pela indústria cultural, onde todos podem encontrar a 

felicidade, desde que reproduzam o padrão social estabelecido. Deturpando o trágico 

através de uma relação parasitária com a arte genuína, impossibilita-se a transformação do 

indivíduo em sujeito, devido a dominação da consciência. Por causa disso, os indivíduos 

não buscam mais a melhora enquanto ser social, enquanto coletividade, enquanto sujeito. 

Buscam apenas sair das complicações que lhe envolvem da mesma forma como 

entraram17. 

 
15 DUARTE, 2010, p. 49 
16 DUARTE, 2010, p. 50-53 
17 DUARTE, 2010, p. 60 
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Por último, temos o Fetichismo da Mercadoria, que diz respeito ao mecanismo pelo 

qual a pressuposta ausência de valor de uso da mercadoria cultural impulsiona seu próprio 

valor de troca. Para compreender tal mecanismo é preciso ter em mente que o belo, por si 

só, não possui uma utilidade pratica eminente, senão a percepção de uma forma de 

finalidade subjetiva18.  

 

Portanto nada pode haver a não ser a finalidade subjetiva na representação do 

objetivo, sem qualquer fim (seja subjetivo ou objetivo); consequentemente a mera 

forma da finalidade na representação, através da qual um objeto nos é dado, na 

medida em que dela estamos conscientes e o agrado, o qual nós, sem conceito, 

ajuizamos como universalmente comunicável, perfazem, com isso, o fundamento 

da determinação do juízo do gosto. (KANT, 1986, p. 135 apud DUARTE, 2010, p. 

63). 

 

De modo que o fetiche, ou o mistério, contido na mercadoria cultural encontra-se 

na inutilidade que lhe é presumida. Isso porque a apropriação do caráter autônomo da arte 

faz com que a lógica do lucro converta a inutilidade aparente da mercadoria cultural (ou 

seja, sua ausência de valor de uso) em ampliação ao seu valor de troca, criando uma 

espécie de “valor de troca da ostentação”, componente chave na sociedade de aparências 

disseminada pelo capitalismo tardio.  

É nesta perspectiva que Furtado (2008) afirma ser a indústria cultural (ou cultura de 

massa) a principal responsável pelo enfraquecimento da cultura popular – originada no seio 

dos grupos sociais – por impor padrões e práticas cujo real propósito estão na reprodução e 

expansão da lógica capitalista, através da alienação. Ao contrário da cultura do povo, que 

carrega em si o caráter emancipatório do indivíduo.  

Conceituando a invenção como a manifestação de uma possibilidade, ligada 

intrinsecamente aos recursos disponíveis para sua realização, Furtado (2008, p. 106) afirma 

que é da utilização desses excedentes previamente criados que se alimenta a energia 

potencial emanada da vida em sociedade. Energia transformadora que permite o 

aprofundamento da divisão do trabalho e viabiliza o processo de acumulação, em um ciclo 

que se retroalimenta. Em que consiste a relação entre desenvolvimento e acumulação 

(criação de excedentes), pois, enquanto meio, o processo de acumulação tem por finalidade 

 
18 KANT, 1981 apud DUARTE, 2010. 
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a criação de valores, tal que o processo criativo oriente novos padrões de comportamento 

social.  

Para Furtado (2008) o que se observa no atual capitalismo globalizado é a 

subversão deste mecanismo em uma crescente inversão de valores. Ele afirma que para que 

haja transformação positiva da sociedade, para que o desenvolvimento ocorra, é preciso 

antes perceber o homem como fator de transformação social e ecológica. Pois é através da 

transformação do meio que o ser humano realiza suas potencialidades. Propondo que se 

permita que a cultura que emana das massas populares forneça e consolide os valores 

genuinamente brasileiros que possibilitem o desenvolvimento integrador e sustentável da 

sociedade, mais voltado para as pessoas que para o meio, ou os interesses particulares. 

Isso significa a necessidade realçada por Hollanda (2012) de oposição da noção de 

cultura aos processos ditos civilizatórios. Que a cultura, assim como a arte que conserva os 

anseios de liberdade do ser – ainda que emanada do ceio da burguesia –, anseios de 

emancipação, característica transcendente do indivíduo, possa desenrolar-se como tal. De 

maneira que a necessidade de mais cultura para a sociedade signifique maior emancipação 

dos indivíduos, para realizarem-se enquanto indivíduos. 

 

 

3.5 COMPARANDO A FEIRA E O SHOPPING CENTER 

 

Por fim, cabe-nos contribuir acerca de uma questão fortemente levantada no 

trabalho de campo. Afinal, estaria a Feira de São Cristóvão correndo risco de tornar-se um 

shopping center? Com o intuído de melhor responder tal questionamento cabe-nos 

compreender, em perspectiva crítica, o que é um Shopping Center. Para só então, apoiados 

pelo arcabouço teórico levantados anteriormente, comparar ambos. 

Para tanto, Garrefa (2007), ao interpretar pelo olhar do planejamento urbanista, 

conceitua o shopping center como um centro de consumo controlado e planejado segundo 

a lógica imobiliária, e cujo principal objetivo consiste no aumento do faturamento dos 

aluguéis. Para um empreendedor desse ramo o planejamento e controle no funcionamento 

do espaço são o sucesso do negócio, pois possibilitam a funcionalidade de uma 
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racionalidade estratégica que garanta maior previsibilidade as decisões gerenciais. Por sua 

vez, Padilha (2007) acrescenta que o shopping center se traduz como um espaço privado 

onde manifesta-se uma realidade artificial, que cria um ambiente social ilusório, afastado 

da realidade da vida em sociedade, “onde uma parcela da população idolatra as 

mercadorias e vivencia lazeres que se distanciam da autonomia e da criatividade”. 

(PADILHA, 2007, p. 32). 

Para Padilha (2007) a consolidação desses empreendimentos como um dos 

empreendimentos mais rentáveis no início do século XXI, se dá pela construção de um 

contexto social de disseminação da cultura do consumo e de decadência do homem 

público. Com a produção e consumo em massa, viria a necessidade de diversificação dos 

produtos para manterem-se as taxas de lucro. Atrelado ao processo de valorização do 

produto está a agregação de atributos fantasiosos de desejo – tais como o status social – 

responsáveis por deslocar o indivíduo de sua realidade. Junto a isso há também a 

mercantilização do lazer – um dos principais focos de comercialização desses espaços – 

que aparece de forma distinta, subordinada ao consumo. 

 

Assim, concebemos o lazer oferecido nesses centros como alienante porque leva 

ao distanciamento dos sujeitos deles próprios, da obscurecida essência humana, ao 

mesmo tempo em que não possibilita a livre criatividade, a autonomia, a 

convivência desinteressada (do ponto de vista financeiro) com os outros.” 

(PADILHA, 2007, p. 34). 

 

Nesta perspectiva, a alienação é o resultado inerente do processo, uma vez que 

dentro do Shopping Center o lazer – e assim o convívio e a interação – são condicionados 

por interesses alheios ao indivíduo, manifestando unicamente o interesse dos empresários. 

Impelindo a conscientização do convívio social, sobreposta pelo estímulo a interação 

restrita, isolacionista.  

 

O que se pode concluir é que o sucesso da fórmula atual do shopping center 

híbrido como lugar privilegiado para a realização da lógica consumista traz 

consigo o fracasso da plenitude do ser social, distanciando-o de qualquer projeto 

de emancipação e de humanização do ser humano. (PADILHA, 2007, p. 35). 
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Caracterizando-se enquanto templo da indústria cultual, a concepção de Shopping 

Center opõe-se completamente a lógica da Feira. Como explicitado neste trabalho, a Feira 

de São Cristóvão desde a fundação se coloca como local de livre iniciativa e livre 

expressão, abstendo-se completamente do domínio e exploração financeira do espaço. 

Mesmo após a transição para dentro do Pavilhão e a consequente restrição imposta pela 

delimitação territorial da Feira, o controle de funcionamento, elemento característico dos 

Shopping Centers, se faz ausente. Assim como o viés alienador. 

 

E feirante gosta da periferia, pois lá consegue vender aos seus, o diálogo é de igual 

para igual, como se fizessem parte de uma mesma comunidade. Já nos bairros 

supostamente mais finos, a diferença de classe social no Brasil é explicitada. Rola 

um troço meio Casa-grande & senzala, em que pobres e remediados servem as 

madames.” (BERNARDO, 2014, p. 24). 

 

Por evidenciar a cultura nordestina, bem como tantas outras culturas periféricas, a 

Feira destituísse de fantasias e, ao invés de mascarar a sociedade que lhe cerca, ela convida 

seus frequentadores a encararem a realidade da vida. A fazê-lo com bom humor e 

irreverência, traços típicos do povo nordestino, de encarar o sofrimento com orgulho e 

superação. Por perceber que a vida em si já é um motivo para ter alegria.  

Outro fator que demonstra este fato é a diversidade de atrações existentes na Feira, 

que impediram a concretização do projeto de parque temático idealizado pela Cooperativa 

responsável pela transição para o Pavilhão. O caráter livre de feira popular sobressai 

perante tal plano, e demonstra que a liberdade de fato não pode ser restrita por projetos 

unilaterais, mais sim materializada na mais ampla diversidade. Como muito bem 

representa o escritor Bernardo (2014), que ao analisar a dinâmica socioeconômica e 

política por trás das feiras de rua das periferias de São Paulo classifica-a como um 

verdadeiro drama moderno, a tragédia grega revisitada, que de tão tragicômica chega a 

representar com primor traços típicos da realidade vivida por tantos brasileiros e 

brasileiras.  

 Com poeticamente afirma Bernardo (2014) sobre o futuro, não só da Feira de São 

Cristóvão, mas das feiras livres em geral, pode-se pensar que talvez a feira de rua que 

conhecemos viva hoje a sua “xepa da história”. A realidade nos mostra que a avassaladora 

aceleração da dinâmica capitalista, que já enfraquecia as feiras com a ampliação e 
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horizontalização das redes atacadistas, hoje, com a popularização da internet, impõe o e-

commerce, onde as características relações sociais presentes nas trocas se esvaem ainda 

mais. Intensificando as desigualdades e o aumento da concentração de riquezas, destruindo 

empregos e esvaziando a atuação do Estado na garantia dos direitos fundamentais dessa 

população. 

 

Em uma sociedade saudável, seria natural a diminuição de diferenças entre as 

classes sociais. O ideal seria que os feirantes de hoje tivessem uma senhora 

estrutura para vender seus produtos a todos. Porque quando uma grande rede de 

supermercados começa a dominar a periferia, tomando o lugar de pequenos 

comerciantes, que pedem falência para trabalhar como quase escravos para seus 

senhores, isso não deixa de ser uma forma nojenta de colonização econômica. 

Quem abre falência não é o açougueiro, mas sim todo o ecossistema. 

(BERNARDO, 2014, p. 24). 

 

 Além disso, o barateamento dos preços advindos da redução dos custos é mais que 

compensado pela permanente valorização dos ativos, em contraposição a constante queda 

relativa dos salários da classe trabalhadora. Quanto mais cresce a influência da lógica de 

mercado sobre as vidas das pessoas, maior é a pressão da visão cartesiana que impede a 

população de reconhecer seu algoz, o sistema gerador de contradições, devidamente 

mascarado pela dominação alienadora da indústria cultural. Como bem afirma o escritor 

para a cidade de São Paulo, afirmamos ao município do Rio de Janeiro: 

 

Triste é a cidade que abandona o clássico para o tal progresso, se é que cabe esse 

termo. São Paulo é a prova viva de que o homem é vítima de uma trajetória, o que 

não é sinônimo de evolução. Pelo menos, de uma evolução positiva. Enquanto 

estas páginas terminam, outros feirantes estão de pé, fazendo suas próprias 

histórias. [...] No fim, por mais que as adversidades sejam cada vez maiores, como 

já disse, a feira é livre e sua cultura é milenar. Vida longa à feira! (BERNARDO, 

2014, p. 186-187). 

 

 Como bem sintetiza o escritor, muitos são os desafios para a perpetuação cultural da 

feira, com seus traços tão característicos da população brasileira. Entretanto, a própria 

história nos ensina que é em meio aos momentos de escuridão que frestas de luz se 

propagam com maior destaque. No desafiante caminho de transformação e renovação desta 

tradição, sagrada na Feira de São Cristóvão, a esperança é sem dúvida o passo primordial 

para iniciar essa caminhada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esperança. O elemento fundamental para a sustentação da feira. Especialmente em 

frente a atual crise econômica, política, social e sanitária que destroça o país. Onde 30% 

dos músicos tiveram suas fontes de renda zeradas, e o setor cultural acumula perdas em 

massa. A Feira, cuja maior parte dos feirantes enquadram-se no grupo de risco e não 

possuindo outras fontes de renda, nunca esteve tão ameaçada. O descaso do governo com o 

setor cultural só agrava tal cenário, ameaçando a vida da Feira e ainda pior, a vida das 

pessoas que a fazem. 

 Por meio deste trabalho, buscou-se fazer um levantamento socioeconômico da Feira 

de São Cristóvão. Infelizmente, a análise qualitativa não pôde abranger um número grande 

de entrevistados, em virtude das restrições dos meios para a aplicação dos questionários, da 

recusa de participação por parte de muitos feirantes e, especialmente, da administração. 

Contudo, os resultados mostraram-se bastante representativos, ao elucidarem questões 

desconhecidas da grande parcela dos frequentadores, e por permitirem a captação da 

realidade da Feira pela percepção das pessoas que a fazem.  

 Ao mesmo tempo, a revisão bibliográfica que abrange a história da Feira permite 

compreender melhor as dimensões pelas quais os aspectos econômicos, em escala nacional 

e regional, a impactaram fomentando sua construção. O arcabouço teórico, no entanto, por 

vezes se abstém do paralelo macroeconomia – microeconomia, em um movimento que 

possibilite trazer à tona novas possibilidades de interpretação da Feira. Os dois elementos 

chave desse desafio são, a busca da interdisciplinaridade para incrementar a análise 

econômica, e o enfoque na obra do grande economista nordestino Celso Furtado, que neste 

ano comemora 100 anos, e ganhou destaque ao relacionar o papel da cultura à economia na 

interpretação do Brasil e da sua gente. 

 Muitas são as lições trazidas pela pesquisa. A contribuição de Furtado, quando 

relacionada a realidade exposta pela Feira, evidencia o impacto da desigualdade social 

enquanto entrave ao desenvolvimento da sociedade, como inibidora da criatividade cultural 

e política das pessoas. Todavia, ao expor o problema, também aponta a solução. Cujo 

entrave maior está no peso da indústria cultural, enquanto elemento alienante para 

reprodução das bases do sistema capitalista. Frente a este elemento se destaca a 
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importância da cultura popular nordestina, pilar central da Feira, que possibilita a 

emancipação dos indivíduos e a identificação com sua nação. Noções básicas para o 

desenvolvimento, enquanto liberdade e capacidade de inovação, não só da Feira de São 

Cristóvão, mas de todo o país. 

É importante ter em mente também que em nenhum momento, neste trabalho, 

buscou-se defender ou atestar uma arte retrô, ou tradição nordestina antiga, como 

referência a ser entronada ou estaticamente preservada. Pois não existe cultura nordestina 

retrô. Os novos traços culturais que surgem pela troca cada vez maior com a indústria 

cultural globalizada, não excluem a vivacidade da cultura nordestina, ou de condená-la ao 

ostracismo. A cultura nordestina, com suas tradições e valores seguem vivos e pujantes, 

bem como a diversidade de culturas guardadas espalhadas pelo país.  

Pensamos que toda Ciência deve ter por objetivo melhorar a vida da humanidade, e 

a ciência econômica como ciência social, pode (e deve) oferecer a sociedade soluções 

científicas na direção da melhora econômica, social e cultural de nossa nação. Esperamos 

poder contribuir, ainda que de forma inicial, para que as pessoas, nordestinas ou não, 

possam seguir indo à Feira de São Cristóvão para adquirirem produtos e valores culturais, 

assim como nos canta Xangai na música “O Pidido”, do compositor Elomar:  

 

“Já qui tu vai lá prá fêra 

Traga di lá para mim 

Agua do fulô qui chêra 

Um nuvelo e um carrin 

Trais um pacote de misse 

Meu amigo ah se tu visse 

Aquele cego cantadô! 

Um dia ele me disse 

Jogano um mote de amô 

Qui eu havéra de vivê 

Pur esse mundo 

E morrê ainda em flô. 

Passa naquela barraca 

Daquela mulé reizêra 

Onde almuçamo paca 

Panelada e frigidêra 

Inté você disse vã lõa 

Gabano a boia bôa 

Qui das casa da cidade 

Aquela era a primêra 

Trais pra mim vãs 

brividade 

Qui eu quero matá a 

sôdade 

Fais tempo qui fui na 

fêra 

Ai sôdade... 

Apois sim vê se num 

esquece, 

Quinda nessa lua chêa 



60 
 

Nós vai brincá na 

quermesse 

Lá no Riacho d'Arêa. 

Na casa daquêle home 

Feitecêro e curadô, 

Que o dia intêro é home 

Filho do Nosso Sinhô, 

Mais dispois da mêa 

noite 

É lubisome cumedô 

Dos pagão qui as mãe 

isqueceu 

Do batismo salvado. 

E tem mais dois garrafão 

Cum dois canguin 

responsadô 

Apois sim vê se num 

isquece 

De trazê ruge e carmim 

Ah se o dinheiro desse! 

Eu quiria um trancilin 

E mais treis metro de 

chita 

Qui é preu fazê um 

vistido 

E ficá bem mais bunita 

Qui Madô de Juca Dido 

Qui Zefa de lô Joaquim 

Já qui tu vai lá prá fêra 

Meu amigo trais 

Essas coisinhas para 

mim...”
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ANEXO 1 

COM A PALAVRA, OS GUARDIÕES DA CULTURA NORDESTINA 

NO RIO DE JANEIRO 
 

 

1. BARRACA DE SORVETE, 26/SET/2019 

 

Dona Tereza e Dona Bia. Nascidas em Pernambuco, mas criadas na Paraíba, 

chegaram no Rio de Janeiro a 48 anos. Dos quais 32 anos vividos por Dona Tereza foram 

na Feira, a maior parte na lona, quando a Feira ainda ocupava as ruas do bairro. A parceria 

com sua irmã na barraca de sorvete e bebidas já dura 15 anos. 

Na barraca só trabalham as duas. Aposentadas, elas alegam que a Feira, nos últimos 

quatro anos, só tem dado prejuízo. O “condomínio” (taxa paga a Associação que gira em 

torno de R$ 1.000,00) é pago com sua aposentadoria, e a barraca funciona apenas de sexta 

à domingo, em virtude do baixo movimento durante a semana. 

Dona Tereza se queixa da energia elétrica, que ela denuncia estar sendo cortada 

diariamente das 05:00h às 11:00h. Queixa-se também da gestão da Associação, sobre quem 

recai a responsabilidade do ocorrido, bem como o estado decadente em que a feira se 

encontra. Dona Bia acrescenta que a causa disso tudo está no Governo, pois sendo o cargo 

de Gestor(a) da feira um cargo comissionado, após a posse do atual prefeito (Marcelo 

Crivella) teria assumido uma mulher que não tem relação alguma com a feira, nem tão 

pouco compreende a lógica de funcionamento e as demandas dos donos das barracas. Ela 

sequer apareceria na feira, ao ponto que são poucos os que a conhecem. 

Por outro lado, as decisões são tomadas por um conselho eleito por votação das 

pessoas que trabalham na feira, o que, para Dona Bia, seria a raiz do problema, pois o voto 

dos funcionários seria irresponsável, sobrepondo o voto dos donos, que são os principais 

atingidos pela má gestão do Pavilhão. 
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 2. BARRACA DO NEGUINHO (DESCARTÁVEIS E DISTRIBUIDORA), 

21/SET/2019 

  

Neguinho Distribuidora é uma mercearia de renome na feira por fornecer utensílios 

e insumos aos outros estabelecimentos do Pavilhão. Através da venda, no atacado e no 

varejo, de produtos descartáveis, utensílios de cozinha, papelaria, alimentos, bebidas, entre 

outras iguarias, a barraca socorre os demais estabelecimentos da feira. Como resume o 

gerente Gustavo, entrevistado, a loja se volta para atender a procura das outras lojas, 

variando a oferta conforme variam as demandas. 

Atualmente o estabelecimento é administrado por Neguinho e sua irmã, que 

herdaram do pai o comércio. Contam com dezessete (17) funcionários, que se revezam 

entre turnos em um regime de quarenta e quatro horas semanais de trabalho, recebendo em 

média salários que vão de R$ 1.175,00 à R$ 3.500,00, já inseridas as gratificações por 

serviços extras, conforme a função ocupada. 

Gustavo explica que as relações de trabalho se dão por meio de contrato, assinando 

a carteira após três meses. Entretanto, parte considerável dos funcionários (a maioria) opta 

por continuar no regime de contrato, a fim de receber os valores que com a formalização se 

destinariam aos encargos sociais. O emprego se mostra bastante estável, 53% dos 

funcionários já trabalham a mais de quatro anos no estabelecimento. 

Quando perguntado sobre a história da feira, Jônatas, funcionário da loja a seis 

anos, conta que a barraca tem mais de 50 anos, e que o patrão (Neguinho) com o sucesso 

do negócio já haveria arrendado vários outros espaços de barracas no Pavilhão, auferindo 

lucros com os devidos aluguéis e montando outra loja voltada especialmente para o público 

externo da feira, vendendo principalmente produtos alimentícios típicos. 

 

 

3. ZÉ DO GATO OFICINA DE ACORDEOM, 27/OUT/2019 

 

Zé do Gato, como é conhecido, tem 75 anos e é natural de Garanhuns (PE). 

Sanfoneiro, compositor e luthier de sanfonas, aprendeu o ofício ainda em Pernambuco, até 

que veio morar no Rio de Janeiro a 54 anos atrás, quando começou a trabalhar na Feira. No 
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início sobreviveu dos chapéus que passava após suas apresentações, onde também 

anunciava seus serviços de manutenção e reparo do instrumento. Com o fim do auge do 

Rei do Baião, Luís Gonzaga (que pôde conhecer pessoalmente), ele deu por encerrada sua 

carreira artística, passando a dedicar-se inteiramente ao ofício da luthiaria. 

Atualmente, trabalha junto com o filho. Ele fazendo reparos e venda de 

instrumentos na loja todos os domingos, das 10:00h às 17:00, e seu filho dando aulas de 

sanfona às terças no mesmo horário. A loja não é tão grande, tem área de 2 u.b. (dois boxes 

pequenos), e o “condomínio” lhe custa R$ 500,00 mensais. Seu maior lucro está na venda 

de sanfonas, acessórios e de outros instrumentos, porém, o dinheiro proveniente da venda e 

brinquedos infantis ajuda na composição do capital de giro. 

Zé é associado a União dos Compositores do Brasil (UCB) e a Ordem dos Músicos 

do Brasil (OMB), é aposentado e sobrevive com uma renda inferior a R$ 3.000,00. 

Morando em um bairro mais afastado do município de Duque de Caxias, ele leva em média 

uma hora de viagem de sua casa até a Feira, e sente-se motivado a trabalhar, mesmo com a 

idade já avançada, pelo receio da ociosidade mental e o prazer em reencontrar seus amigos, 

amizades construídas ao longo de tantos anos de convívio entre as barracas da Feira.  

Seu compromisso fiscal está, conforme o regulamento interno do Pavilhão, na 

apresentação das notas fiscais das mercadorias que ele adquire para revender. Falando 

pouco sobre o setor organizacional do Pavilhão ele apenas manifestou sua desconfiança 

quanto a utilização dos recursos arrecadados compulsoriamente (taxa de entrada e os 

condomínios). Acredita também (e com temor) que a Feira virará um shopping um dia. 

Mas reforça que no que depender dele isso não vai acontecer. 

 

 

4. BARRACA DO ZACARIAS, 08/NOV/2019 

 

A barraca do senhor Zacarias Santos foi montada pela primeira vez em 8 de 

dezembro de 1967, para a venda de fumo de rolo e cachaça, que ele comprava de 

fornecedores vindos do Nordeste para vender aos peões nas obras da década de 1970. Com 

a mudança para dentro do Pavilhão ele montou um restaurante onde oferece comidas 

típicas e bebidas, em que trabalham seu filho Natan (como churrasqueiro), sua esposa Zefa 

(como cozinheira) e mais seis funcionários, de sexta à domingo em horário comercial. 
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 “Seu Zaca” tem ensino superior incompleto. Já foi cabo do Exército, técnico de 

papelaria e executor de dívidas de uma grande empresa de advocacia, onde trabalhou por 

quarenta e dois (42) anos até sua aposentadoria. Aposentadoria esta que compõe hoje, 

junto com os lucros da feira, sua renda total. Em sua trajetória na feira ele explica que a 

razão que o faz permanecer na feira tanto tempo é muito mais o costume que o lucro, 

comparando o feirante a alguém que pratica um esporte, onde o hábito por si só supera as 

ambições. Seus funcionários recebem de R$ 100,00 à R$ 200,00 a diária, acrescido do 

valor das passagens gastas por eles para irem trabalhar. Não possuem Carteira Assinada 

nem vínculo com nenhum sindicato. Juridicamente a Barraca do Zaca está inscrita na 

categoria de Empreendedor Simples, podendo emitir nota fiscal sobre seus produtos. Com 

espaço de 1 un.G. do Pavilhão. Os preços são formados a partir do acréscimo de uma 

margem de 50% em cima dos custos, e seus serviços atraem em média 500 clientes por dia. 

Quantidade que se multiplica ao longo do ano, durante o ciclo junino e em datas 

comemorativas, porém, sendo indiferente quanto aos shows que ocorrem na feira. 

 Sua relação com a gestão atual da Feira, em suas próprias palavras, “é péssima”. O 

condomínio cobrado é de R$ 4.400,00 que são pagos parcelados semanalmente. Mas a 

contrapartida na gestão do Pavilhão está longe de ser correspondida. Ele suspeita de uso 

indevido e desvio do dinheiro, através dos maiores problemas da feira, a luz, a água e a 

limpeza. Em seu relato conta que na última gestão que deixou a Associação a Light cortou 

a o fornecimento de energia para o lugar em virtude de uma dívida milionária. A solução 

adotada foi a mudança para o fornecimento via gerador, instalado dentro do próprio espaço 

do Pavilhão. A água também foi cortada, passando a ser adotado o abastecimento por 

Caminhão Pipa. Seu Zaca acredita serem esses problemas nada mais que ralos permanentes 

para o desvio de recursos. Homem divertido, mas de temperamento forte e moral 

inabalável, ele conta que já chegou a sofrer ameaças por sua confrontação pública as 

decisões de Gestão passadas, sendo ainda respeitado por sempre responder a altura.  

Com setenta e um (71) anos de idade ele se queixa de uma agressão sofrida por um 

dos funcionários da segurança contratada do pavilhão a um ano atrás, quando um jovem 

segurança lhe golpeou do lado de fora do pavilhão, derrubando-o no chão e causando uma 

séria fratura na clavícula que tem limitado os movimentos do seu braço esquerdo até a 

presente data. Em sua defesa o segurança teria afirmado tê-lo visto roubando um celular. 

Seu Zaca, como é carinhosamente conhecido, explica que teria encontrado um celular 

pequeno no chão da calçada em frente ao pavilhão, e dado, como brincadeira, à mulher que 
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lhe acompanhava enquanto se despediam. Desde então, ele tem se desmotivado cada vez 

mais com o trabalho na Feira, e garante que só não vendeu seu restaurante ainda por falta 

de proposta, mas que espera vende-lo assim que melhorar a situação do país. 

 

 

5. BARRACA CANTINHO DO BEIJÚ, 09/NOV/2019 

 

Dona Luzinete Miranda, dona da Barraca Cantinho do Beijú, saiu de Nova Cruz 

(RN) aos 13 anos para trabalha nos lares do Rio de Janeiro e em São Paulo. A trinta anos 

na Feira, ela começou com uma barraca de água-de-coco, milho cozido e assado, que lhe 

permitiu a liberdade financeira. Hoje possui uma barraca (1 un.P.) de tamanho padrão 

pequeno (3x3m) em uma das vias principais do Pavilhão, que lhe custa R$ 306,00 mensais 

de condomínio, e cujos principais produtos comercializados são tapioca, goma e beiju. 

Trabalha junto com seu filho e nora de sexta à domingo, mantendo a barraca aberta em 

horário comercial na sexta-feira e se revezando com eles em turnos para manter a barraca 

aberta das 08:00 do sábado às 20:00 do domingo.  

Dona Nete, como tantos outros feirantes, aprendeu apenas a assinar o próprio nome. 

Tendo trabalhado desde a infância, se orgulha da neta que ajudou a criar e hoje aos sete 

anos já sabe ler e escrever. Tendo seu filho o ensino médio incompleto, e a nora o segundo 

grau completo, os dois recebem R$ 250,00 cada semanalmente, sem carteira assinada em 

virtude da jornada de trabalho, e ela fica com o que sobra após o pagamento das despesas. 

Sendo ela Microempreendedora Individual (MEI), paga o INSS apenas da nora. Seus 

fornecedores são revendedores que vão ao Pavilhão divulgar seus produtos, vindos 

principalmente de Minas Gerais e alguns poucos dos estados da região Nordeste. Tirando 

esses produtos, que ela afirma comprar apenas para “enfeitar a barraca” (enchendo as 

prateleiras com um colorido bonito de se ver) ela vende cocada caseira, água-de-coco e 

feijão verde trazidos direto da roça.  

Formando o preço de suas mercadorias a partir do acréscimo de valores monetários 

fixos (R$ 1,00 ou R$ 2,00, por exemplo) em cima dos custos das mercadorias, ou seguindo 

o preço médio padrão cobrado na feira pelo produto, ela consegue lucros que giram em 

torno de R$ 2.000,00 mensais, que compõem a totalidade de sua renda, descontados os 

custos dos produtos, do condomínio e do transporte (que é alto por morar no município de 



69 
 

Cachoeira de Macacu). Suas vendas aumentam nos meses de junho e julho, mas caem de 

dezembro à fevereiro, em dias de shows ela mantem a barraca fechada. 

Relata ainda ter uma boa relação com a administração, e aprova a atuação desta no 

Pavilhão. Não identifica nenhuma relação entre a Prefeitura e a Feira, e tem esperanças 

quanto ao futuro, pela melhora da economia. Quando perguntada se acreditava que a feira 

poderia um dia se tornar um shopping ele respondeu que “não, a feira continuará como 

está”. 

 

 

6. BARRACA DE TAPIOCA DA MARIA, 09/NOV/2019 

 

João Domingos (“Cabelo”), de 58 anos é natural de uma cidade do interior do 

estado de Minas Gerais cujo nome nem se quer recorda, trabalha junto com a esposa Maria 

Borges, de 70 anos, natural de Bom Jesus de Tabapuana (RJ), na barraca de tapioca 

montada por ela após trabalhar com o cunhado em uma barraca semelhante, a mais de 40 

anos atrás, buscando uma renda extra para a família.  

A barraca atual tem o tamanho pequeno padrão (3x3m) e se localiza em uma das 

vias principais do Pavilhão, onde trabalha de sexta à domingo. Seu principal produto já foi 

o bom e velho cafezinho, que ele garante ser o café mais forte de toda a feira, mas hoje o 

que encabeça as vendas são as tapiocas e algumas “miudezas” expostas no balcão em 

frente à loja. Isso porque, segundo ele, os clientes de hoje em dia buscam sempre preços 

mais baixos, o que compromete sua lucratividade, que já é baixa.  

Reclama que cobre as despesas da barraca com dinheiro da aposentadoria. O 

movimento melhora apenas durante as festas juninas, mas tem caído ano após ano. Suas 

maiores despesas são o condomínio, um pouco mais que R$ 300,00, e o pagamento de seus 

fornecedores, todos pagos de alternadamente durante as semanas.  

Enquanto os entrevisto a barraca está sem letreiro, ele explica que lhe disseram que 

quem estivesse com letreiro teria de pagar tarifas de regularização a prefeitura, por isso ele 

preferiu remover temporariamente.  

Não aprova a Gestão da Feira por achar errado as tarifas de acesso ao pavilhão 

(preço cobrado no estacionamento e na catraca de entrada), e pelo descaso com a luz e a 
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água. Coisas desse tipo vem lhe desestimulando a seguir trabalhando. Em sua conclusão, 

duas frases tenho que transcrever na íntegra:   

 

“Cobrando esses preços a gente que é pequeno paga pelo lucro dos grandes.”  

“O governo não faz nada pela gente. Ele quer é tirar o que a gente tem!” 

 

 

 

7. BARRACA ADEGA DOS PEREIRAS, 09/NOV/2019 

 

Maria Rita, de 59 anos, natural de Panela (PE), chegou no Rio de Janeiro aos 23 

anos de idade e a 27 anos trabalha na Feira. Junto com seu marido – o senhor Pereira, que 

também é pernambucano – começaram vendendo apenas cigarros, que à época vinham 

contrabandeados por ele do Paraguai. Ele conta que ganhou a vida trabalhando como mula 

para trazer produtos (lícitos) da fronteira sem passar pela Receita Federal. Trazia as 

mercadorias em malas, e muitas vezes precisou dormir na mata na beira da estrada para 

não ser pego pelas blitz. Conta que era uma vida difícil, mas que não era tão ruim. 

Na Nova Feira eles trabalham em uma barraca pequena (3x3), situada em uma das 

vias laterais da feira, de sexta à domingo, dormindo nos fundos da barraca no fim de 

semana para mantê-la aberta ininterruptamente. Os principais produtos vendidos são 

cachaça, bebidas, petiscos e refeições, a uma clientela em geral fidelizada, os quais eles 

afirmam já terem se tornado amigos de longa data. Além do período junino, o movimento 

melhora nas duas primeiras semanas do mês, sendo sempre o domingo o melhor dia, não 

abrindo em dias de show por não ser o perfil de sua clientela.  

Contudo, o lucro máximo atingido por eles é de R$ 2.000,00 mensais, em épocas de 

bom movimento. Esclarecem que sua economia está na venda e na compra, por isso 

buscam sempre o melhor preço de seus insumos, tendo por fornecedores os supermercados 

da região. O CNPJ de MEI é no nome do sr. Pereira, enquanto dona Maria paga o INSS 

como autônoma. 

Orgulham-se de terem criado os filhos e construído seu patrimônio através da Feira, 

e, dentro do possível, aprovam a atuação da Administração, reconhecendo as dificuldades 

enfrentadas por eles com as dívidas de condomínio não pago por muitos feirantes. Ao 

mesmo tempo não enxergam relação alguma da Prefeitura para com a Feira. 
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8. ACADEMIA BRASILEIRA DE LITERATURA DE CORDEL (ABLC), 

09/NOV/2019 

 

Na barraca da ABLC no Pavilhão de São Cristóvão trabalham Erinalda Villenave e 

Didier Villenave. A filial foi aberta por Marcos Lucena, que a época era gestor da feira, 

mas com o passar do tempo caiu no esquecimento, e acabou fechando as portas. Foi o casal 

que, a sete anos atrás, reabriu o espaço a partir de um acordo de beneficiamento mútuo 

com a Academia em que eles, que trabalham com confecção têxtil, reabririam a loja 

expondo seus produtos e os diversos trabalhos de cordelistas associados.  

Didier tem 64 anos de idade e é carioca. Erinalda, sua esposa, tem 59 anos e é 

natural de Macaibo (RN), e mesmo sendo nordestina de berço só veio conhecer a Feira a 

menos de uma década através da paixão pelo cordel, foi quando surgiu a ideia da parceria. 

Trabalhando com serigrafia a mais de vinte anos, hoje ela ocupa o cargo de vice-presidente 

da Academia e divide seu tempo entre o ateliê, em sua casa, e a filial nos fins de semana.  

A barraca possui tamanho de (2 u.b.) duas barracas pequenas (3x3) em uma das 

ruas laterais do Pavilhão, incorrendo em um condomínio de R$ 236,00 mensais, voltada 

especificamente para a venda de literatura de cordel e vestuário com estampas de 

xilogravura (sendo esta última, a maior fonte de receita). Fica aberta somente aos finais de 

semana, das 10:00 às 20:00, e a principal clientela são pessoas procedentes das redes de 

ensino públicas e privadas. Ambos possuem segundo grau completo, cursos técnicos em 

serigrafia, e CPNJs distintos como MEI. Por ser MEI eles emitem a Nota Carioca, que 

também não incide imposto. Na formação do preço utiliza-se o modelo SEBRAE, onde 

multiplica-se o valor do custo por três e utiliza-se o preço médio de mercado como 

parâmetro. Através da barraca conseguem um lucro médio de R$ 1.000,00 mensais, que 

corresponde a 50% de sua renda total. O maior movimento da loja é no período de julho a 

setembro, e o pior é de novembro a abril.  

Quanto a Gestão da Feira o relacionamento deixa a desejar e a maior crítica é 

quanto ao olhar para a feira, por não valorizar devidamente os aspectos culturais, o que 

dificulta a identificação do público-alvo com suas raízes. Assim como a falta de 

organização, tanto no quesito administrativo quanto do próprio espaço. Pois, para eles, a 

não separação das barracas por áreas e a falta de sinalização são fatores que causam certa 
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dispersão cultural nos frequentadores, dificultando a relação de identificação do público-

alvo com suas raízes. Outro problema observado por eles é o excesso de sujeira, que 

inibiria o movimento de turistas estrangeiros, vistos como um público potencial valioso a 

ser conquistado.  

Atrelado a isso, notam que muitos estabelecimentos têm mantido as portas 

fechadas, ou abrem em horários distintos, havendo potencialidade para serem mais bem 

exploradas, não o sendo ainda pela falta de atenção às ideias. Dois exemplos citados foram 

o período carnavalesco, uma festa tão tradicional no Nordeste onde a Feira permanece 

praticamente fechada, e a ausência do ProTur na feira e a consequente exclusão dela no 

circuito turístico da cidade. Didier conclui que a raiz de todos esses problemas está na 

desunião e ignorância dos feirantes, e que a solução mais viável seria o estabelecimento de 

uma gestão do Pavilhão formada por uma equipe de especialistas em turismo, que poderia 

vir inclusive da ProTur.  

A atuação da prefeitura na feira passa despercebida, enquanto o panorama político 

trás incertezas quanto ao futuro. A maior esperança é a entrada de uma nova gestão, mais 

capacitada e com olhar mais amoroso pela feira, que revalorize cada vez mais os aspectos 

culturais. Firmes na crença de que a Feira nunca se tornará um shopping, supõem que a 

hipótese mais provável é da transição para uma gestão privada do Pavilhão, o que 

melhoraria a questão organizacional e ampliaria o lado social do lugar. 

 

 

9. AÇOUGUE DO VAVÁ, 09/NOV/2019 

  

No açougue entrevistei a esposa do sr. Vavá, Karla Regina, que administra os 

negócios junto com seu marido. Ela tem 48 anos de idade, dos quais 30 anos foram 

vendendo carne em feiras de rua. No começo ela mesma matava, limpava e cortava o boi 

adquirido (processo produtivo ainda hoje predominante nos interiores da região Nordeste). 

O pontapé inicial foi na feira de Duque de Caxias, local onde reside desde a infância, mas 

logo passou a vender na Feira de São Cristóvão. Com a transição para dentro do Pavilhão 

adquiriu uma barraca especial localizada na borda do Pavilhão. 

Junto com ela e o marido trabalham seus dois filhos mais novos, de terça à 

domingo das 10:00h às 17:00h, mais uma pessoa contratada para o fim de semana. Quanto 

a qualificação, Vavá possui ensino médio completo, Karla tem ensino fundamental 
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incompleto, o filho mais novo está concluindo o ensino médio e a filha concluindo o 

ensino superior. Mesmo morando em casas separadas, como trabalham todos na Feira é 

dela que vem o maior percentual de suas rendas familiares, complementada pela venda em 

outras feiras de rua. O período de melhores vendas corresponde nos meses de maio à 

setembro, por causa do aquecimento da feira, porém os shows não afetam em nada suas 

vendas. 

O box em que eles trabalham tem tamanho de 2 un.l. e custa um condomínio de R$ 

500,00 mensais. Seus principais fornecedores são grandes frigoríficos da região. Hoje o 

processo produtivo deles consiste na compra de grandes peças de carne (metade de um boi, 

por exemplo), para corte e conservação. Sua clientela lhe procura em busca de uma carne 

de qualidade, sem os altos níveis de conservantes presentes na carne comumente 

comercializada no varejo, são principalmente bares e restaurantes da própria Feira, da zona 

sul e do centro da cidade. Contudo ela se queixa de manter certo prejuízo em virtude do 

excesso de vendas a prazo, que tem acarretado consecutivos calotes. 

 Registrada como MEI, é através da firma que ela contribui para a previdência. O 

preço de seu produto é formado com acréscimo de certa margem de lucro que varia 

conforma a demanda pelo produto, mas que tende a ser baixa em virtude da crescente 

oscilação do preço da arroba do boi, que com dificuldade é repassada para o consumidor. 

Seu filho explica que recentemente, com a maior abertura do mercado para a China, o 

preço dos fornecedores se elevou internamente, pelo aumento da demanda internacional. A 

população comum, que são seus principais clientes, se queixam com os consecutivos 

aumentos de preço, o que força a diminuição dos percentuais de lucro. Outra queixa 

importante, por parte de Karla, são os encargos incidentes sobre os empreendedores, que 

tem desestimulado bastante sua vida profissional. 

Sobre seu relacionamento com a Administração da Feira ela afirma não ser boa, por 

quase sempre discordarem da opinião defendida por ela, pela falta de transparência e de 

capacitação. Ela denuncia que mudanças no Estatuto vêm sendo feitas sem a participação 

da comunidade e que o medo de retaliações desencoraja os feirantes a manifestar a reação 

necessária aos erros cometidos. Karla enxerga a Prefeitura como uma via solucionadora 

para os principais problemas da Feira, pela possibilidade de um acordo que garantisse o 

repasse de verbas para melhoria do espaço utilizado. Ela tem expectativa de melhoras, 

especialmente no que diz respeito ao comportamento dos feirantes (barraqueiros) e da 

capacidade técnica de uma nova administração que venha a assumir a gestão do lugar. 
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10. FUNCIONÁRIO DA LIMPEZA, 04/FEV/2020 

 

Este é um relato anônimo de um funcionário terceirizado da parte de limpeza da 

Feira de São Cristóvão. Ele tem 22 anos e possui segundo grau completo, trabalha no 

pavilhão como diarista fixo de terça a domingo a aproximadamente um ano, em turnos 

diferenciados, sendo das 09:00 às 18:00 durante a semana, das 09:00 às 20:00 no sábado e 

das 09:00 às 22:00 no domingo. Ele conta que junto a ele mais oito pessoas trabalham 

tanto na parte de limpeza quanto na parte de manutenção e elétrica do Pavilhão durante a 

semana, e no fim de semana esse número dobra, dividindo-se o pessoal em turnos, com 

direito a uma hora de intervalo para almoço.  

Denuncia ainda que seus supervisores muitas vezes estipulam uma redução de 

horas de trabalho durante a semana a serem compensadas no domingo, com o objetivo de 

aumentar o turno para das 09:00 às 01:00 da manhã do dia seguinte, em virtude do 

encerramento das atividades do pavilhão no fim de semana, para que tudo fique limpo para 

a semana que se inicia na terça.  

Esse jovem funcionário que não perguntamos o nome recebe R$ 100,00 por dia 

trabalhado. Não tem carteira assinada e tira do valor recebido o dinheiro para alimentação 

e transporte, de modo que ao fim do expediente sua diária na verdade contabiliza-se em R$ 

80,00. Com suas próprias palavras ele afirma: “Mas é a necessidade. O emprego tá difícil 

aí a gente tem que passar por isso.” 

 

 

11. BARRACA DA CHIQUITA, 14/FEV/2020 

(Relatório de entrevista com Chuiquita realizado por Nazira Camely). 

 

Chuiquita começou na Feira no ano de 1979 quando migrou do município de Crateús (CE) 

e chegou no Rio de janeiro onde logo foi trabalhar na Feira com uma tia que tinha uma 

barraca. Neste período a Feira só funcionava aos domingos. Posteriormente passou a 
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funcionar na sexta e no sábado. Ela relata que “nordestino é assim pois chega e já vai 

ajudando aqueles que já estão trabalhando”. Depois abriu com seu marido sua própria 

barraca onde ela vendia batidinhas, caranguejo e sarapatel. Seus principais clientes 

consumidores eram os trabalhadores da construção civil – em sua grande maioria 

nordestinos. Naquele período a construção civil estava em alta e havia um grande número 

de trabalhadores nordestinos deste setor que visitavam a Feira. Chiquita declara: 

 

A Feira tem este poder de viver a economia em tempo real. Aqui eu passei por 

tudo quanto foi plano econômico (cruzeiro, cruzado, cruzado novo e real). A Feira 

era o lugar onde as pessoas vinham e falavam mal do governo e quando acontece 

alguma coisa na economia – pra o bem ou pro mal – a Feira é o primeiro lugar 

onde se começa a falar e a sentir as consequências. Tudo é permitido na feira, 

gritar e falar mal do governo... A Feira até cresceu com crises passadas pois a 

comida é farta e barata. 

 

 Neste período a Feira funcionava na área externa do Pavilhão de São Cristóvão, que 

sempre foi bastante cobiçada para ser utilizada por empreendimentos empresariais e 

comerciais que queriam o Pavilhão, mas sem a presença dos feirantes nordestinos. 

Segundo Chiquita este processo levou os feirantes a se empenharem ainda mais na luta por 

conquistar o espaço onde elas estavam trabalhando já há muitos anos. Ressalta ainda que 

várias pessoas colaboraram com este processo de luta e relembra o que ouviu de Joãozinho 

Trinta no início dos anos de 1990 “parece estar havendo um impasse, se todo mundo que 

se interessa pelo espaço do pavilhão não quer vocês como vizinhos então são vocês que 

tem que se interessar em lutar pelo Pavilhão.” E acrescenta que “foi no desespero da Feira 

fugir de nossa mão que nós lutamos pra Feira entrar no pavilhão”. 

Ela relata que o início da luta da constituição do Centro de Tradições Nordestinas 

Luiz Gonzaga (Feira de São Cristóvão como até hoje é conhecida) levou o conjunto dos 

donos de barraca a participarem de passeatas. Destacando a participação dos repentistas e 

cordelistas. Ela conta: 

 

íamos ao Centro, onde nós juntávamos passeatas dos movimentos e nós da Feira 

levávamos comidas típicas para serem distribuídas e também bandas de forró e 

repentistas, que com sua verve cantavam com ênfase a necessidade dos feirantes 

terem seu espaço. Muitos artistas se envolveram na nossa luta como Fagner e 

tantos outros. A impressão que eu tinha era como se a gente fosse uma colcha de 
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retalho que se juntou e ficou bonita e colorida e víamos que muita gente tinha 

interesse pela Feira como até hoje têm. 

 

Atualmente, Chiquita possui três restaurantes que levam o nome de sua primeira 

barraca na feira, Barraca da Chiquita, localizados no Pavilhão de São Cristóvão, na rua 

Santa Clara em Copacabana e outro na rua Mariz e Barros em Icaraí, no município de 

Niterói. Empreendimentos de sucesso, com aclamação da população e da crítica 

especializada, sendo frequentemente anunciados em revistas e jornais locais. 

Chiquita aponta como grave problema da Feira a gestão administrativa, por 

envolver interesses políticos, e muitas vezes o poder público não tem uma administração 

muito competente. Deixaram a inadimplência chegar a níveis exorbitantes de modo que a 

inadimplência referente ao pagamento das barracas chega a 50%. Devido à alta 

inadimplência, os recursos arrecadados com a bilheteria não pagam os custos totais de 

água, luz e segurança, de modo que no momento a Feira deve milhões. 

Os valores dos aluguéis das barracas variam muito pois depende da localização. Por 

exemplo, perto do palco o aluguel é maior. Para se ter uma ideia, por estar ao lado de um 

dos palcos principais ela paga o valor mensal de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), 

referentes ao aluguel de seis barracas. A Feira já chegou a ter mais de 600 barracas e hoje 

Chiquita acha que a Feira tem umas 300 barracas. Ela considera o valor de R$ 5,00 do 

ingresso um preço barato pois a Feira oferece seis palcos (dois palcos principais e mais 

quatro). E a principal demanda dela é a melhoria da gestão da Feira. 
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ANEXO 2 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Palco central do Pavilhão de São Cristóvão. 

. 

Foto de Severino Vidal, feita no dia 4 de fevereiro de 2020. 

Funcionários da Barraca da Chiquita. 

 

Foto de Severino Vidal, feita no dia 4 de fevereiro de 2020. 



78 
 

Parte interna da Barraca da Chiquita. 

 

Foto de Severino Vidal, feita no dia 4 de fevereiro de 2020. 

 

 

Redário da Barraca da Chiquita. 

 

Foto de Severino Vidal, feita no dia 4 de fevereiro de 2020. 
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Estandartes da Barraca da Chiquita. 

 

Foto de Severino Vidal, feita no dia 4 de fevereiro de 2020. 

 

 

Representações da cultura nordestina expostas na Barraca da Chiquita. 

 

Foto de Severino Vidal, feita no dia 4 de fevereiro de 2020. 
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Produto típicos do nordeste expostos na entrada da Barraca do Neguinho. 

 

Foto de Severino Vidal, feita no dia 4 de fevereiro de 2020. 

 

 

Produto típicos do nordeste expostos no interior da Barraca do Neguinho. 

 

Foto de Severino Vidal, feita no dia 4 de fevereiro de 2020. 
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Brinquedos, acessórios e utilidades expostas na barraca Artesanato Neinho. 

 

Foto de Severino Vidal, feita no dia 4 de fevereiro de 2020. 

Fachada do museu Memorial do Nordeste, na parte interna da Feira. 

 

Foto de Severino Vidal, feita no dia 4 de fevereiro de 2020. 


