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A feira Livre em Itabaiana 
 
Resumo 

Este trabalho tem como temática de estudo a Feira Livre de Itabaiana/SE. Nele aborda-se 
inicialmente uma contextualização do processo histórico da feira, mostrando o que esta 
representa para as sociedades de todo o globo, o negócio, a venda, a compra ou a troca de 
mercadorias. É mencionado as relações comerciais praticadas entre comerciantes formais e 
comerciantes informais. A Feira de Itabaiana é analisada não somente como forma econômica de 
reproduzir o capital, mas também pela função social que essa atividade passa a representar para 
os habitantes locais e para aqueles que estão envolvidos com esta economia. A importância desta 
é datada desde o início da povoação, quando a cidade ainda era considerada vila e já despontava 
como território de terras férteis e produtivas. Além disso, é no desenrolar da formação da feira 
que a vida política, social e econômica de Itabaiana se transforma e se molda nos padrões 
econômicos. Á obvia a importância de outros fatores na formação da comunidade itabaianense 
estudada, entretanto, é de vital interesse que, a partir desse estudo se prolongue à análise histórica 
para um entendimento mais concreto da Feira livre de Itabaiana. 
Palavras-chave: Itabaiana, Feira, Economia. 
 
Summary.  

This work has as thematic of study Itabaiana/SE's Free market. In him boards initially a 
contextualização of the historical process of the fair, showing what this represents for the 
societies of the whole globe, the business, the sale, the purchase or the goods change. It is 
mentioned the commercial relations practiced between formal dealers and informal dealers. 
Feira de Itabaiana is analyzed not only as economic form of reproduce the capital, but also by 
the social function that this activity proceeds representing for the local inhabitants and for the 
ones that are involved with this economy. The importance of this is dated right from the start of 
the population, when the city still was considered town and already appeared as territory of 
fertile and productive earths. Moreover, it is in the uncoil of the fair formation that the political, 
social and economic life of Itabaiana transforms and moulds in the economic standards. Á 
obviates the importance of other factors in the community's formation itabaianense studied, 
however, is of vital interest that, to leave of this study prolongs to the historical analysis for a 
more concrete understanding of the Free market of Itabaiana. 
Words-key: Itabaiana, Feira, Economy. 
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Surgimento Histórico da Cidade 

 

Com a descoberta do Brasil, a Coroa Portuguesa visando à colonização do 

novo continente, em 1534, dividiu as terras em Capitanias hereditárias, tendo sido o 

território sergipano doado a Francisco Pereira Coutinho. Com a morte deste, seu filho 

Manoel Pereira Coutinho, tomou conta e fracassando na exploração das terras, 

vendeu sua capitania a Coroa Portuguesa em 1549, permanecendo as terras 

sergipanas ocupadas pelo elemento indígena. Em 1590 a expedição de Cristóvão de 

Barros liquida os indígenas e se inicia o processo de Colonização de Sergipe. Datam 

dessa época, as primeiras notícias de terras doadas a sete lavradores para 

colonizarem as cidades circunvizinhas do rio Sergipe. Através de Sesmarias as 

terras são repartidas entre os colonos oriundos de Portugal e da Bahia. Sabe-se, 

portanto que a primeira Sesmaria foi doada a Ayres da Rocha Peixoto e que suas 

terras atingiram áreas compreendidas entre os rios Japaratuba e Sergipe, 

correspondendo dentro de um mapa atual as cidades de Itabaiana, Riachuelo e 

Santo Amaro das Brotas. Nessa época é que se inicia o povoamento e colonização 

de Itabaiana. 
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Figura 01: A Colonização de Itabaiana – SE. 

 

Fonte: Arquivo pessoal do Professor Abércio.Santos 

A cidade de Itabaiana está situada na parte central do Estado de Sergipe, na 

micro-região do Agente (a 55 Km da capital). A cidade possui uma das maiores feiras 

livres do Estado, onde possui e ocupa uma imensa área que se encontra todo tipo de 

objetos, como mantimentos (alimentos) instrumentos de trabalho e de diversão, entre 

outros. E isso faz dela a feira mais conhecida popularmente e visitada de todo o 

Estado. 

 A feira de Itabaiana é realizada na quarta-feira e no sábado, onde as 

pessoas das regiões circunvizinhas deixam seus trabalhos e residências e deslocam-

se para Itabaiana. Com o objetivo de visitar a feira. Esta pela sua imensidão e 

variedade modifica, em seus dias de acontecimento, parte de uma vida social urbana 

cotidiana, ou seja, por causa da feira a cidade muda em alguns aspectos suas 

características comuns de todos os outros dias. 
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 O comércio, principal atividade econômica da cidade, volta-se para a 

realização da feira no sentido em que muda alguns de seus comportamentos 

provocados pela feira livre. Onde os estabelecimentos comerciais funcionam durante 

todo o dia, inclusive aos sábados, então fecham seus estabelecimentos durante o 

horário do almoço que corresponde entre as 12:00hs e 14:00hs, pois este fato não 

ocorre durante os outros dias. Pessoas são contratadas para trabalhar apenas nos 

dias da feira-livre, e todos os funcionários trabalham em um expediente de duração 

mais longa. 

 Por fazer parte da sociedade itabaianense percebo as mudanças que 

ocorrem na estrutura e vida social da cidade por conta da feira livre, pois o trânsito 

da cidade em seus dias de feira apresenta um aumento considerável em suas 

movimentação, percebo a chegada de vários ônibus que conduzem pessoas de 

povoados e de outras cidades1.  

 Ao visitar a feira livre constantemente posso observar como as relações 

sociais são diferentes, onde existe uma aproximação entre o vendedor e o 

comprador no ato da comercialização e que esta aproximação entre eles só se 

realiza durante a feira e através dela. Percebo também que pessoas que se 

conhecem. Porém, não se encontram no dia-a-dia da vida cotidiana, muitas vezes 

essas pessoas se encontram durante às compras. E outra coisa importante que 

percebo, é que durante os dias de feira, podemos presenciar uma “mistura” em um 

mesmo lugar e em um mesmo acontecimento, de pessoas que possuem e 

pertencem a vida urbana e pessoas que pertencem a vida rural. Essas que 

                                                 
 Trabalho apresentado na disciplina Sociologia Urbana, ministrada pelo professor Drº Rogério Proença Leite, no 
período curricular 2004/ 02. 
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caracterizam-se em possuir vidas muito diferentes, valores e hábitos diferente, e as 

pessoas que possui uma vida rural sentem muita dificuldade em transitar pela 

cidade, pois não estão habituados à vida na cidade já que esta possui um caráter de 

individualidade que na zona rural não se apresenta. 

 Georg Simmel fala sobre esse assunto quando afirmam que a vida 

urbana é contraditória à vida rural e que a metrópole promove condições psicológicas 

contrastante e diz: “Na medida em que a metrópole promove estas condições 

psicológicas contrastantes – em cada atravessar de rua, no ritmo e na variedade da 

vida social, econômica e ocupacional -, surge, na base sensorial da vida mental, 

assim como no grau de consciência requerido pela nossa organização social, como 

criaturas expostas às diferenças, um contraste marcantes face ao fluir sensorial e 

mental mais lento, mais familiar e mais tranqüilo, característico das pequenas 

localidades e da vida rural – Assim, o caráter essencialmente racional da vida mental 

da metrópole torna-se compreensível por oposição ao da pequena localidade, que se 

baseia mais em sentimentos e emoções”. (Simmel, Georg; A metrópole e a vida do 

Espírito, pág. 32) 

 As pessoas que moram nos povoados, e são essas que possuem um 

vida rural, são obrigadas a se deslocarem de seus povoados para irem á metrópole 

pois é lá que se concentra toda a atividade econômica da cidade. Tanto para vender 

seus produtos agrícolas, quanto para comprar outros produtos as pessoas tendem 

sempre a ir para a metrópole e comercializar na feira livre de Itabaiana. E nesse ato 

de venda e troca todas as pessoas se relacionam com um mesmo objetivo, o objetivo 

daqueles que vendem seus produtos e aqueles que vão em busca da compra de 

alguns produtos que serão encontrados na feira livre. E mesmo possuindo diferentes 
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modos de vida, a feira consegue aproximar duas classes tão contratantes, ou seja, a 

comercialização obrigada a existência de uma relação entre pessoas que possuem 

uma vida rural, já que estes na maioria das vezes vão vender produtos agrícolas, e 

pessoas que possuem uma vida urbana, que na maioria das vezes são os 

compradores. 

 “Esta qualidade intelectualista, reconhecida como proteção da vida 

interior face a influência da metrópole, reparte-se por uma série de fenômenos 

específicos. A metrópole foi sempre a sede da economia monetária, desde que a 

multiplicidade e a concentração da atividade comercial inveros meios de troca de 

uma dimensão impossível de assegurar no quadro do mercado agrícola. Ora a 

economia monetária e o domínio do intelecto encontram-se em estreita relação entre 

si. Ambos requerem uma atitude pragmática do modo de lidar com as pessoas e com 

as coisas, na qual se combinam uma justiça formal e uma indiferença implacável. A 

pessoa puramente racional mostra-se indiferente a todos os aspectos pessoais, já 

que deles decorrem relações e reações que não poderão ser devidamente 

compreendidas com recurso a métodos exclusivamente intelectuais, da mesma 

maneira que o princípio do dinheiro não contempla a singularidade das várias 

situações. O dinheiro põe em destaque aquilo que é comum, ou seja, o valor de 

troca, e reduz a um nível puramente quantitativo tudo quanto é qualitativo e 

individual. Todas as relações emocionais entre as pessoas assentam na sua 

individualidade, enquanto as relações de tipo racional as convertem em numerosa, 

isto é, tratam-nas como se fossem elementos que, embora indiferentes em si, não 

entanto, se revelam de interesse quando vistas em termos objetivos”. (Simmel. 

Georg; A metrópole a vida do Espírito. Pág. 32 e 33). 
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 Tal situação leva-me a considerar e interrogar da vida rural que em dias 

de feira estão, sempre totalmente diferente que elas não perdem aos poucos, às 

medidas que adquirem novos conhecimentos, suas características típicas da vida e 

de caráter rural? 

 “Uma vez que a cidade é produto do crescimento e não da criação 

instantânea, é de esperar que as suas influências sobre os modos de vida não 

consigam apagar por completo os anteriores tipos de associação humana. Em maior 

ou menor grau, portanto, a nossa vida social tem a marca de uma anterior sociedade 

rural (folk society), cujos sinais características de organização eram a vida agrícola, a 

casa senhorial e a aldeia. Esta influência histórica é reforçada pela circunstância de a 

própria população da cidade ser, em grande medida, oriunda do campo, onde 

persiste ainda um modo de vida reminiscente desta anterior forma de existência. Daí 

que não se devam regisatrar variações abruptas e descontínuas entre os dois tipos 

de personalidade: a urbana e a rural”. (wirth, Louis: O urbanismo como modo de vida. 

Pág. 46) 

 Portanto, através da feira livre de Itabaiana percebe-se que em 

determinados dias o espaço urbano se torna um local de convívio e relações sociais 

entre duas vidas tipicamente contrastantes, porém necessita de tal relação para se 

obter o principal motivo que causa essas vidas se encontrarem, pois e com o objetivo 

econômico que é possível observar o contato entre características urbanas e rurais. 

Mas ao mesmo tempo em que essas pessoas são obrigadas a conviverem e 

adquirirem uma nova característica de vida diferente da rural. Já que para praticar a 

comercialização na feira livre, necessita da adaptação a vida urbana, pois são os 

urbanos os maiores compradores precisam esquecer um pouco a sua individualidade 
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para entrar em um novo mundo onde não existe individualidade, mas há sempre uma 

aproximação emocional entre as pessoas. 

 Essa individualidade, mas há sempre uma aproximação emocional entre 

as pessoas. 

 Essa individualidade de caráter urbano ceda lugar ao convívio que existe 

quando o comerciante negoceia com seu cliente e com o seu empregado e, 

freqüentemente, com as pessoas com quem se vê forçado a relacionar-se, pois tal 

ação exige tal situação. Percebendo então, que tanto o rural quanto o urbano perdem 

um pouco suas características contrastantes quando ambos estão em uma mesma 

situação regida pelo mesmo objetivo que é a atividade econômica. 

 O que me leva a citar tal afirmação: “A influencia que a cidade exerce na 

vida social do homem é superior ao que a parcela urbana da população faria julgar, 

pois á cidade não é apenas, cada vez mais o lugar de habilitação e de trabalho do 

homem moderno, mas também o centro que põe em marcha e controla a vida 

econômica, política e cultural, que atraiu à sua órbita as mais remotas regiões do 

globo, configurando um universo articulado de uma enorme variedade de áreas, 

povos e atividades”. (wirth, Louis: O urbanismo como Modo de Vida, pg. 45) 
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Alguns dos produtos encontrados na feira livre de Itabaiana – SE. 

  

O homem é considerado como fator principal de transformação tanto na área 

econômica, quanto na sócio-cultural e política. A noção de feira livre encontra-se 

alicerçada na extraordinária riqueza da cultura humana, ou seja, nos conhecimentos e 

tradições do homem em relação ao meio em que vive. 

Diante das análises, podemos concluir que o desenvolvimento socioeconômico 

deve-se a expansão urbana, e as mudanças ocorridas na feira a partir da década de 90. 

Apesar das transformações ocorridas na estrutura da feira livre de Itabaiana, ela 

continua sendo um lugar de memória, de história e cultura dos itabaianenses, visto que 

é difícil encontrar por aqui alguém que na família não tenha ou tenha tido um parente 

trabalhando na feira. 
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